
 

 

 

 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

--------------------------------   
 

  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรม                    
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่ ดังนี้ 
 

  ข้อ 1  ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ 
  ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเท่ียงธรรม 
(2) มีความรักในองค์กรและเป็นผู้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) รับผิดชอบ มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบต่อ

ผลการกระท าของตนเอง 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน เพ่ือรักษามาตรฐานการ

ให้บริการภาครัฐในระดับสูง 
(5) รับผิดชอบระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรักษาทรัพย์สินสาธารณะทั้งที่มี

ชีวิตและไม่มีชีวิต 
 

ข้อ 2  การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างต่อสังคม 
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของทุกคน กระท า
เพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ 

(1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(2) การยึดมั่นในสถาบันครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง พร้อมรับผิดชอบ 
(3) ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ข้อบังคับของสังคมไทยที่จะให้โอกาสแก่ประชาชนไทย

อย่างเท่าเทียมกัน 
(4) เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน และบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน 
(5) ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
(6) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และต่อต้านการท าลายทรัพยากร 
(7) ประยุกต์ใช้กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับบทบาทด้านวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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ข้อ 3  การยึดม่ันในหลักการและความถูกต้อง 
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก

วิชาการ กฎหมาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามหลัก

ศีลธรรมอันดีงาม 
(2) ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
(3) ท างานโดยยึดมั่นหลักการ จรรยาวิชาชีพ และจริยธรรม โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
(4) ประพฤติตนเป็นแบบย่างที่ดีของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ

คุณความดีของสาธารณชน 
(5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจใดๆของตน หรือผู้อื่นเพ่ือให้

ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
(6) อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุผลด้วยความถูกต้องชอบธรรม 
(7) มีสัจจะ มีความเที่ยงธรรม และไม่สัญญาใดๆกับบุคคลอ่ืน โดยมุ่งผลประโยชน์ 

เกียรติยศ หรือความก้าวหน้าของตน 
(8) เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาความรู้ และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

ต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 
(9) สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมด้วยการ

ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน 
(10) กล้าทักท้วง ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม 

 

ข้อ 4  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้น และอดทน 
(1) ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม 
(2) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รักษาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
(3) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ตามก าหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์

ของงานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(4) ปฏิบัติงานด้วยความเพียร ความอดทน ทุ่มเท และเสียสละ 
(5) มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(6) ปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานดีกว่าเดิม 
(7) มีจิตวิญญาณในการท างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุภารกิจ 
(8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ 5  การด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ด ารงตนโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป 
(1) ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
(2) ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(3) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มัธยัสถ์ ตามศักยภาพของตน 
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(4) ด ารงชีวิตโดยมีเป้าหมายและด าเนินการสู่เป้าหมายด้วยความพยายามเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จอย่างชอบธรรม 

(5) ประพฤติตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย เพื่อสืบทอดความเป็นไทยให้
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

(6) รับรู้คุณค่าความแตกต่างและความดีของบุคคลเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
(7) ปฏิบัติตนตามความเชื่อทางศาสนาที่ตนยึดถืออย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 6  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย             

ความเสมอภาคเป็นธรรม ปราศจากอคติด้วยจิตบริการ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่าง

เสมอภาค โดยไม่เกิดกระทบต่อสิทธิ และประโยชน์ของประชาชน 
(2) ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล หรือไม่ใช้อ านาจที่ไม่ถูกต้องในการท างาน 
(3) ตัดสินใจให้ทันเวลา เพ่ือให้เกิดผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม 
(4) ท าหน้าที่ของตนที่มีต่อองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีผลกระทบจากความเชื่อส่วนตัว 
(5) รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่ายได้อย่าง

เป็นธรรมและเสมอภาค 
 

ข้อ 7  ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใส เปิดเผย  พร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(1) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางการที่เป็นความลับ โดยไม่ถูกต้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์

ให้ตนเอง ผู้อ่ืน หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศ 
(2) พร้อมรับการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
(5) การมอบหมายหรือการสั่งการต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
(6) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่เกิดความเสียหาย

ต่อองค์กรหรือส่วนรวม 
(7) เปิดเผยความต้องการส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัว ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้หน่วยงานทราบ 
 

ให้ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ถือเป็นหน้าที่จะต้อง
รับรู้และเข้าใจข้อพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน 
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ 
การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมอันไม่ใช้ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน
น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา การไม่
ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ประพฤติตามจรรยาถือว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการด้วย 
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ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

ถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่โดยเคร่งครัด 

  

 ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  2563 
 

 
 
     (นายกุศล  ศรีปัญญา) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รับทราบ  เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรและหลักเกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง   ตามประกาศอบต.บางใหญ่ ลงวันที่  1 ตุลาคม  2563 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  

 พนักงานส่วนต าบล   

1 นายเฉลิมพล หมั่นไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  

2 นางสาวภัทรฤทัย  มีศิริ หวัหน้าส านักปลัด  

3 นางอรอนงค์ ชูรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

4 นายกวีศักดิ์  วงศ์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง  

5 นายอ านาจ นาคสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

6 นางสาวนนทพร ชายใหม่ นักทรัพยากรบุคคล  

7 นางจีรวัลย์ รู้การ นักวิชาการเงินและบัญชี  

8 นางสาวนฤมล สุชาติ นักพัฒนาชุมชน  

9 นายคมสันต์ แสนคุ้ม เจ้าพนักงานธุรการ  

 ลูกจ้างประจ า   

1 นางรสสุคนธ์  หับสุภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 พนักงานจ้าง   

1 นางสาวรุ่งฤดี ศรีปัญญา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

2 นางสาวกนกวรรณ แสงกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

3 นายอศิรา  พรหมสวี พนักงานขับรถยนต์  

4 นายธีรพงศ์ สุนทรพัฒน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

5 นางสาวกชพร เบ่งกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

6 นางสาวนิตยา กิจคง นักการภารโรง  

7 นายพิษณุ  เพ็ชรนิล คนงาน  

8 นายธีรวัฒน์ วรินทรเวช คนงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


