
 

  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

********************************** 
 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็น
เครื่องก ากับความประพฤตขิองตนหรอืจรรยาบรรณวิชาชีพ  ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบ ุให้อยู่ในความถูกตอ้งดีงาม มีจิตบรกิาร และด าเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล  จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ี 

1. พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความช่ือสัตย์ สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 เพือ่ให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์พ.ศ.2559 เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก             
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศน้ี 

 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



  
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง   นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง  
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********************************** 

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ประกาศก าหนดนโยบายดา้นคณุธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ
ข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการปอ้งกันและต่อตา้นการทุจรติ การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2.  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ          
ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปช่ันที่เก่ียวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่รับผิดชอบ            
ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

4.  ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน บุคลากรทุกระดับ 
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปน้ี ด้วยความระมัดระวัง  

4.1  การให้หรือรับของขวัญของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้  

4.2  ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนอันเป็นการ
ชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

4.3  การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใด ต้องมีการระบุช่ือองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  โดยการให้การสนับสนุนน้ันต้องมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีและต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านข้ันตอนตาม ระเบียบที่
ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

4.4  การจัดซ้ือ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนิน ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่
ในการควบคุม ก ากับดูแล จะต้องเป็นไปด้วยความโปรง่ใส ซ่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

/4.5 องค์การ... 
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4.5  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดย

บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ  รวมถึงการน าทรัพยากรใด ๆ  ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น

ความส าคัญและมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.  แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ี  ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบคุคล  ตั้งแต่การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม  การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  มีหน้าที่ ส่ือสาร           
ท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติน้ี 

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน  หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปช่ัน ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ  รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน  

4.  ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล ส าหรับพนักงาน ซ่ึงจะต้องได้รบัการพิจารณาโทษทางวินัยทีก่ าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมายด้วย 

5.  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะสอบทานแนวปฏิบัตแิละมาตรการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
การรับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันทีเ่กิดข้ึนกับองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางการ
รับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับน้ี โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ หมู่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หรือ WWW.PRATADBU.GO.TH 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


