
 
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เรื่อง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
********************************** 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ   

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

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

          (นายชอบ  ถาวร) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 
 

 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เรื่อง   นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ 

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรมของ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ
ข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2.  ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ 
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

4.  ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ  
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้  

4.2  ไม่รบัทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการ 
ชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

4.3  การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ 
โครงการใด ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีและต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

4.4  การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่
ในการควบคุม ก ากับดูแล จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม... 
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4.5  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดย 
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น 

ความส าคัญและมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.  แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท า
ความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

        3.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือ
บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน  

4.  ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่า 
ด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 
                     5.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงาน

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชั่น 

การรับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการ 
ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  โดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ ส่งมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 89 หมู่ 7 ต าบล  
หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220 เบอร์โทร /โทรสาร 0 5669 2111 หรือมาติดต่อโดย
ตรงที ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ส านักปลัด) หรือผ่านช่องทาง เว็ปไซด์ 2018.nonglum.go.th        
(เฟสบุ๊ค ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม)  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

         (นายชอบ  ถาวร) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 



  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2557 
********************************** 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ตามมติ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญ
ในการพัฒนาและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก
ของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ้าง 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการ
หรือพนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกียรติยศของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
 1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นส าคัญ 
 1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 
ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1  การบริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
 2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน 
 
ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 

4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ข้อ 5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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  ข้อ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือข้าราชการ 
  ข้อ 7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ถือปฏิบัติจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น 
อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม พ.ศ. 2557 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 

 
( นายชอบ  ถาวร ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2557 
********************************** 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ตามมติ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญ
ในการพัฒนาและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกัน  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก
ของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและ
ลูกจ้าง 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการ
หรือพนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกียรติยศของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ข้อ ๒  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ ๓  พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕ พึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที ่
  ข้อ ๗  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิ
ให้เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้ง
ในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  
ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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  ข้อ ๑๐  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย
สัมพันธ์อันด ี
  ข้อ ๑๒  พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ  มี
น้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ข้อ ๑๔  พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ข้อ ๑๕  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะ
ให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หาก
ได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้ มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ถือปฏิบัติจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาเอง 
  อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม พ.ศ. 2557 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่     เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 ( นายชอบ  ถาวร ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 


