
 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 
เรื่อง   การกําหนดนโยบายด�านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข�าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ�าง  

องค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************************** 

ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ได�ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของ(ข�าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�าง ยึดถือเป4นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป4น
เครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส�งเสริมสร�างคุณภาพบุคลากรขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางใหญ� ให�อยู�ในความถูกต�องดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เป4นพ้ืนฐานภายใต�องค�กรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายด�านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนให�ตั้งม่ันอยู�ในศีลธรรม ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความชื่อสัตย� สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเป<ดเผย โปร�งใส พร�อมให�ตรวจสอบ 
3. พึงให�บริการด�วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน�ของ 

ประชาชนเป4นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย�างคุ�มค�า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู� ความสามารถและตนเองให�ทันสมัยอยู�เสมอ 
 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ขอประกาศให�มาตรฐานท้ัง ๕ ประการดังกล�าวข�างต�น        
เป4นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� และขอกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เพ่ือยึดถือเป4นแนวทางสําหรับประพฤติตนและเป4นหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   ๑. บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะพึงปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ
ซ่ือสัตย� สุจริตและเท่ียงธรรม 

   ๒. บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะพึงปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วย
ความอุตสาหะ วิริยะ เอาใจใส� ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน�ของทางราชการอย�างเต็มกําลังความสามารถ 

   ๓. บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะพึงปฏิบัติตนต�อผู�ร�วมงานด�วย
ความสุภาพเรียบร�อย รักษาความสามัคคีและไม�กระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีเป4นการกลั่นแกล�งกัน อันจะทํา
ให�เสียความสามัคคีในหมู�คณะ 

   ๔. บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะพึงต�อนรับ ให�ความสะดวกเป4น
ธรรม และให�การสงเคราะห�แก�ประชาชนผู�มาติดต�อราชการเก่ียวกับหน�าท่ีของตน หรือหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
เก้ือกูลด�วยความเต็มใจโดยไม�ชักช�า และด�วยความสุภาพเรียบร�อย ไม�ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีหรือข�มเหง
ประชาชนผู�มาติดต�อราชการ 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 

 

 (นายกุศล  ศรีปKญญา) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 
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เรื่อง   นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข�าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ�าง  

มาตรการป1องกันและต�อต�านการทุจริตคอร
รัปช่ัน 
องค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 

********************************** 
 

ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ได�ประกาศกําหนดนโยบายด�านคุณธรรมจริยธรรม 
ของ (ข�าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�
ข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�าง ยึดถือเป4นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป4นเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จึงมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ
ข�อกําหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปLองกันการและต�อต�านทุจริตคอร�รัปชั่น และเป4นแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการปLองกันและต�อต�านการทุจริต การให�หรือรับสินบนจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ รวมท้ังกฎ ระเบียบ และข�อบังคับขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� โดยต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับ
การทุจริต คอร�รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 

2.  ไม�กระทําการใดๆ ท่ีเป4นการแสดงถึงเจตนาว�าเป4นการทุจริตคอร�รัปชั่น การให�หรือรับ 
สินบน แก�ผู�ท่ีมีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�องกับองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ในเรื่องท่ีตนมีหน�าท่ีรับผิดชอบ ท้ัง
ทางตรงหรือโดยอ�อม เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�แก�องค�กร ตนเอง หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

3.  ไม�ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายการทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเก่ียวข�องกับ 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� โดยถือเป4นหน�าท่ีท่ีต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได�
ทราบ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงต�างๆ 

4.  ในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงต�อการเกิดทุจริตคอร�รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ  
จะต�องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต�อไปนี้ ด�วยความระมัดระวัง  

4.1  การให� หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ี 
เก่ียวข�อง ให�เป4นไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไว�  

4.2  ไม�รับทรัพย�สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชน�อ่ืน อันเป4นการ 
ชักนําให�เกิดการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีของตน 

4.3  การให�เงินสนับสนุน ไม�ว�าจะเป4นเงิน วัตถุหรือทรัพย�สิน แก�กิจกรรมหรือ 
โครงการใด ต�องมีการระบุชื่อองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ�  โดยการให�การสนับสนุนนั้นต�องมี
วัตถุประสงค� เพ่ือส�งเสริม ภาพลักษณ�ท่ีดีและต�องดําเนินการด�วยความโปร�งใส ผ�านข้ันตอนตามระเบียบท่ี
กําหนดไว� และถูกต�องตามกฎหมาย 

4.4  การจัดซ้ือ จัดจ�างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต�องานกับภาครัฐหรือ
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องในการดําเนิน ให�หัวหน�าส�วนราชการมีหน�าท่ี
ในการควบคุม กํากับดูแล จะต�องเป4นไปด�วยความโปร�งใส ซ่ือสัตย� และต�องดําเนินการให�เป4นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง 
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4.5  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� มีนโยบายเป4นกลางทางการเมือง โดย 

บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต�พึงตระหนักท่ีจะไม�ดําเนินการ หรือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ไปใช�เพ่ือดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําให�องค�การ
บริหารส�วนตําบลบางใหญ� สูญเสียความเป4นกลางหรือได�รับความเสียหายจากการเข�าไปมีส�วนเก่ียวข�องและ
การให�ความช�วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะสนับสนุนและส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับเห็น 

ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปLองกันและต�อต�านทุจริต คอร�รัปชั่น รวมท้ังจัดให�มีการควบคุมภายในเพ่ือ
ปLองกันการทุจริต คอร�รัปชั่น การให�หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.  แนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล ต้ังแต�การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน�ง การฝRกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให�ผลตอบแทนแก�พนักงาน โดยกําหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน�าท่ีสื่อสารทํา
ความเข�าใจกับพนักงานผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช�ปฏิบัติในหน�าท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติให�เป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพสอดคล�องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

3.  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะให�ความเป4นธรรมและคุ�มครองพนักงาน หรือ 
บุคคลอ่ืนใดท่ีแจ�งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร�รัปชั่น ท่ีเก่ียวข�องกับองค�การบริหารส�วนตําบลบาง
ใหญ� รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต�อการกระทํา โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน หรือผู�ท่ีให�ความร�วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอร�รัปชั่น ตามท่ีกําหนดไว�ในนโยบายการรับข�อร�องเรียน  

4.  ผู�ท่ีกระทําการทุจริต คอร�รัปชั่น ถือเป4นการกระทําผิดตามข�อบังคับเก่ียวกับการทํางานว�า 
ด�วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซ่ึงจะต�องได�รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีกําหนดไว� รวมถึงอาจ
ได�รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายด�วย 

5.  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอย�าง 
สมํ่าเสมอ เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  

ช�องทางการรับแจ�งเบาะแส หรือร�องเรียนการทุจริต คอร
รัปช่ัน 
การรับเรื่องแจ�งเบาะแส ข�อร�องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให�เกิดความสงสัยได�ว�าเป4นการ 

ทุจริต คอร�รัปชั่น ท่ีเกิดข้ึนกับองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ�  โดยท้ังทางตรงหรือทางอ�อม  โดยผ�านช�อง
ทางการรับเรื่องท่ีได�กําหนดไว�ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู�ร�องเรียนจะต�องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ�ง
เบาะแส หรือข�อร�องเรียน พร�อมชื่อ ท่ีอยู� และหมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต�อได� ส�งมายัง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางใหญ� หมู� 1 ตําบลบางใหญ� อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

 (นายกุศล  ศรีปKญญา) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 

   
 



 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 
เรื่อง ข�อบังคับองค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ�  

ว�าด�วยจรรยาข�าราชการ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************************** 

 

องค�การบริหารส� วน ตําบลบางใหญ�  เป4นองค�การบริหารส� วน ตําบลขนาดกลาง                          
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญ
ในการพัฒนาและการให�บริการแก�ประชาชน ซ่ึงจําเป4นต�องทํางานร�วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป4นการสร�างจิตสํานึก
ของข�าราชการหรือพนักงาน และลูกจ�าง ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปร�งใส และเป4นธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดให�มีข�อบังคับว�าด�วยจรรยาของข�าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ�าง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห�งพระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จึงได�กําหนดข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� เพ่ือเป4นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข�าราชการ
หรือพนักงานและลูกจ�าง ให�มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป4นธรรม ธํารงไว�ซ่ึงศักด์ิศรีและ
เกียรติยศของข�าราชการหรือพนักงานและลูกจ�าง อันจะทําให�ได�รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไป ดังต�อไปนี้ 

ข�อ 1  ความช่ือสัตย
 และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความชื่อสัตย� สุจริต 
 1.2  ใช�ทรัพยากรขององค�กรอย�างประหยัด และโปร�งใส เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด

แก�ทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความรู� ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน�ของ

ทางราชการเป4นสําคัญ 
 1.4  รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตน และมุ�งม่ัน แก�ไขเม่ือเกิดข�อผิดพลาด 
 
ข�อ 2 การมีจิตสํานึกมุ�งบริการและให�คําปรึกษา 
 2.1  การบริการแก�ส�วนราชการและประชาชนอย�างเท�าเทียมกันด�วยความเต็มใจ 
 2.2  ให�คําปรึกษาแนะนําแก�ข�าราชการได�อย�างถูกต�อง รวดเร็วและครบถ�วน 
 
ข�อ 3  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหน�าท่ีโดยมุ�งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให�เกิดผลดีและเป4น

ประโยชน�ต�อส�วนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุ�งม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ีให�สําเร็จตามเปLาหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี มีน้ําใจ เพ่ือให�บรรลุภารกิจของหน�วยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
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ข�อ 4 ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเป>นธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการข�อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 

4.2  ไม�มีอคติในการปฏิบัติหน�าท่ี 
  ข�อ 5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอย�างมีเปLาหมาย พร�อมท่ีจะเผชิญต�อการเปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใช�จ�ายอย�างคุ�มค�า มีเหตุผล และไม�ฟุWมเฟXอยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู�จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
  ข�อ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต�อง 
   6.1  ยึดม่ันในผลประโยชน�ส�วนรวมเหนือผลประโยชน�ส�วนตน 
   6.2  กล�าหาญ และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป4นแบบอย�างท่ีดีแก�เพ่ือข�าราชการ 
  ข�อ 7  ความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 
   7.1  เป<ดเผยข�อมูลข�าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พร�อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต�อผลของการตรวจสอบ 
 

ให�ข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ถือปฏิบัติจรรยาข�าราชการดังกล�าวข�างต�น 
อย�างเคร�งครัด การไม�ปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการอันมิใช�ความผิดทางวินัยให�ผู�บังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแต�งต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให�ข�าราชการผู�นั้นได�รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให�ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ถือปฏิบัติตามจรรยา
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� โดยอนุโลม 
  ท้ังนี้ ให�องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ผู�บังคับบัญชา และข�าราชการ ลูกจ�างและ
พนักงานจ�างปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล
บางใหญ� ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

 (นายกุศล  ศรีปKญญา ) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 
เรื่อง ข�อบังคับองค
การบริหารส�วนตําบลบางใหญ�  

ว�าด�วยจรรยาข�าราชการ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ.2562 
********************************** 

 
องค�การบริหารส� วน ตําบลบางใหญ�  เป4นองค�การบริหารส� วน ตําบลขนาดกลาง                 

ตามมติ คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญ
ในการพัฒนาและการให�บริการแก�ประชาชน ซ่ึงจําเป4นต�องทํางานร�วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป4นการสร�างจิตสํานึก
ของข�าราชการหรือพนักงาน และลูกจ�าง ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปร�งใส และเป4นธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดให�มีข�อบังคับว�าด�วยจรรยาของข�าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ�าง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห�งพระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� จึงได�กําหนดข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� เพ่ือเป4นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข�าราชการ
หรือพนักงานและลูกจ�าง ให�มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป4นธรรม ธํารงไว�ซ่ึงศักด์ิศรีและ
เกียรติยศของข�าราชการหรือพนักงานและลูกจ�าง อันจะทําให�ได�รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไป ดังต�อไปนี้ 
จรรยาบรรณต�อตนเอง 
  ข�อ ๑  เป4นผู�มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให�เหมาะสมกับการเป4นข�าราชการ 
  ข�อ ๒  พึงใช�วิชาชีพในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย�  และไม�แสวงหาประโยชน�
โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว�ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด�วย 
  ข�อ ๓  พึงมีทัศนคติท่ีดี  และพัฒนาตนเองให�มีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู� 
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

จรรยาบรรณต�อหน�วยงาน 
  ข�อ ๔  พึงปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ข�อ ๕ พึงปฏิ บั ติหน�า ท่ีราชการอย�างเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหม่ันเพียร ถูกต�องสมเหตุผล  โดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการและประชาชนเป4นสําคัญ 

ข�อ ๖  พึงประพฤติตนเป4นผู�ตรงต�อเวลาและใช�เวลาราชการให�เป4นประโยชน�ต�อทางราชการ
อย�างเต็มท่ี 
  ข�อ ๗  พึงดูแลรักษาและใช�ทรัพย�สินของทางราชการอย�างประหยัดคุ�มค�า  โดยระมัดระวังมิ
ให�เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ\ูชนจะพึงปฏิบัติต�อทรัพย�สินของตนเอง 
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จรรยาบรรณต�อผู�บังคับบัญชา  ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา  และผู�ร�วมงาน 
  ข�อ ๘  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให�ความร�วมมือช�วยเหลือกลุ�มงานของตนท้ัง
ในด�านการให�ความคิดเห็น  การช�วยทํางาน  และการแก�ปKญหาร�วมกัน  รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว�าจะมี
ประโยชน�ต�อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด�วย 
  ข�อ ๙  ซ่ึงเป4นผู�บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน  
ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟKงความคิดเห็นของผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู�อยู�ใต�บังคับ
บัญชาด�วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต�องตามทํานองคลองธรรม 
  ข�อ ๑๐  พึงช�วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมท้ังส�งเสริมสนับสนุนให�เกิดความสามัคคี
ร�วมแรงร�วมใจในบรรดาผู�ร�วมงานในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม 
  ข�อ ๑๑  พึงปฏิบัติต�อผู�ร�วมงาน ตลอดจนผู� ท่ี เ ก่ียวข�องด�วยความสุภาพ มีน้ําใจและ              
มนุษยสัมพันธ�อันดี 
  ข�อ ๑๒  พึงละเว�นจากการนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป4นของตน 
 

จรรยาบรรณต�อประชาชนและสังคม 
  ข�อ ๑๓  พึงให�บริการประชาชนอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด�วยความเป4นธรรม เอ้ือเฟX`อ  มี
น้ําใจ  และใช�กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ�อนโยน  เม่ือเห็นว�าเรื่องใดไม�สามารถปฏิบัติได�  หรือไม�อยู�ในอํานาจหน�าท่ี
ของตนจะต�องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให�ติดต�อยังหน�วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว�ามีอํานาจ
หน�าท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้นๆ ต�อไป 
  ข�อ ๑๔  พึงประพฤติตนให�เป4นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
  ข�อ ๑๕  พึงละเว�นการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค�าเกินปกติวิสัยท่ีวิญ\ูชนจะ
ให�กันโดยเสน�หาจากผู�มาติดต�อราชการ  หรือผู�ซ่ึงอาจได�รับประโยชน�จากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการนั้น  หาก
ได�รับไว�แล�วและทราบภายหลังว�าทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีรับไว� มีมูลค�าเกินปกติวิสัยก็ให�รายงาน
ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก�กรณี 
  ให�ข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ถือปฏิบัติจรรยาข�าราชการดังกล�าวข�างต�น
อย�างเคร�งครัด การไม�ปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการอันมิใช�ความผิดทางวินัยให�ผู�บังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแต�งต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให�ข�าราชการผู�นั้นได�รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให�ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ถือปฏิบัติตามจรรยา
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� โดยอนุโลม 
  ท้ังนี้ ให�องค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� ผู�บังคับบัญชา และข�าราชการ ลูกจ�างและ
พนักงานจ�างปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล
บางใหญ� ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 (นายกุศล  ศรีปKญญา) 

  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 


