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ค าน า 
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล 
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ          
แต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก าหนดข้ันตอนการลงโทษ           
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท าทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น 
การกระท าผิดทางวินัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม         
ของข้าราชการพนักงานและลูกจา้งขององค์การบริหารสว่นต าบลห้วยปูลิง  เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2557ตาม
นัยมาตรา๗๗แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ปูลิงจึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วย
ปูลิงเพื่อให้การด าเนินการประมวลจริยธรรมเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเพื่อเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถ่ินให้
เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
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แนวทางการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยปูลิง  อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประมวลจรยิธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ปวงข้าราชการส่วนท้องถ่ินเกิดส านึกลกึซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อม่ันของปวงชน 
๒. เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถ่ินด ารงตนต้ังมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 

ข้อบังคับองคก์ารบริหารส่วนต าบลว่าดว้ยจรรยาข้าราชการสว่นทอ้งถิ่นฯ 
วัตถุประสงค ์
๑. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องของข้าราชการส่วนท้องถ่ินในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เพื่อป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
๓. เพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีเกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโกได้รับความเชื่อถือศรัทธาและ
ไว้วางใจจากประชาชน 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิน่ แนวทางการปฏิบตั ิ 
ข้อ๑. ข้าราชการต้องยดึมัน่ในจริยธรรมและยืนหยัด
กระท าสิ่งทีถ่กูตอ้งและเป็นธรรม 
 

๑.๑ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีมี
ข้องสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการ
อาจขัดประมวลจริยธรรมต้องไม่กระท าการดังกล่าว
หรือหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่คณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดต่อประมวล
จริยธรรมจะกระท าการนั้นมิได้ 
๑.๒เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมต้อง 
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้าม)ี 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม
โดยพลันกรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯต้อง
รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิน่ แนวทางการปฏิบตั ิ 
 ๑ .๓ ต้อ งรา ยงานการด า ร งต า แหน่ ง ทั้ งที่ ไ ด้ รั บ

ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมใิช่
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนราชการส่วน
ท้องถ่ินหน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรรมการจริยธรรมใน
กรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายซึ่งให้ใช้
บังคับกับการเป็นลูกจ้างการรับจ้างท าของการเป็น
ตัวแทนการเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นใน
ท านองเดียวกันด้วย 
๑.๔ในกรณีเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมี 
ลักษณะตามข้อ๑.๒หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ๑ .๒ผ่านข้าราชการข้าราชการมีหน้าที่ต้อง
คัดค้านการกระท าดังกล่าวและบันทึกการคัดค้านของ
ตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ๒. ข้าราชการต้องมีจิตสานกึทีด่ีและความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏบิตัิหน้าท่ีด้วยความ 
รวดเรว็โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

๒.๑อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่
ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ท า
ให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๒.๒ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการ
อื่นไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
๒.๓ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คว ามรู้ ค วา มสามา รถ เ ย่ีย งที่ ปฏิ บั ติ ใ นวิ ช า ชี พ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่ วนตนตามข้อมู ล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๒.๔เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ต้อง
รีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
โดยพลัน 
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ประมวลจริยธรรม ข้าราการ ส่วนท้องถิน่ แนวทางการปฏิบตั ิ 
 ๒.๕ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วนเมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
๒.๖ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก 
ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๓.๑ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่า
จะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคล
อื่นเพราะชอบหรือชัง 
๓.๒ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
๓.๓ไม่กระท าการใดหรือดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
๓ .๔ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบในหน่วยงาน
โดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
ส่ วนรวมกับประ โยชน์ ส่ วนตนหรือส่ วนกลุ่ มอัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทาง
ราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิน่ แนวทางการปฏิบตั ิ 
ข้อ ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ 
ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่ 
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๑ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ
หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่
ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
๔.๒ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๔.๓ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการ
ท านิติกรรมสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์
อันมิควรไ ด้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้ 

ข้อ๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง 
ตรงไปตรงมา 

๕.๑ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัยหรอื
มีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะด าเนินการ
ต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
แล้ว 
๕ .๒ในกรณีที่ เ ห็นว่าค าสั่งผู้ บังคับบัญชาหรือการ
ด า เนินการ ใดที่ ตนมี ส่ วน เกี่ ย ว ข้อง ไม่ ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญกฎหมายกฎหรือข้อบังคับต้องทักท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ 
๕ .๓ในกรณีที่ เ ห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วย
กฎหมายต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาและส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
๕.๔ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของ 
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าว
โดยเร็ว 
๕ .๕ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเอง ถือครอง
ทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็น
การเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่ ง
ดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
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 ๕ .๖ เมื่ อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิ บั ติตาม

กฎหมายในส่วนราชการของตนหัวหน้าส่วนราชการ
ต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมาย
ข้ึนโดยเร็ว 
๕.๗เมื่อได้รับค าร้องหรือค าแนะนาจากผู้ตรวจราชการ
แผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นว่าด้วยกฎหมายกฎหรือข้อง
บังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน
สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่
เป็นธรรมให้เกิดข้ึนต้องด าเนินการทบทวนกฎหมายกฎ
หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

ข้อ๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียง 
ธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ 
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือก 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

๖.๑ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละ
เว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอ่ืนโดยค านึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระท า
การให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือ
หน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
๖.๓ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดย
มีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิดเชื้อ
ชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญเว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่ รัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.๔ละเว้นการให้สัมภาษณ์การอภิปรายการแสดง
ปาฐกถาการบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบ
ต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการ 
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้องพรรค
พวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๖.๖ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง
โดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
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ข้อ๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า 
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง 
เคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่น 
ช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ 
ด าเนินงานเพื่อการในหน้าท ี่และให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

๗.๑ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น
อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคลหรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ทั้งนี้
จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันทาการนับแต่กระท า
การดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
โดยเคร่งครัด 

๘.๑ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ 
๘.๒ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 

ข้อ๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙ .๑ ไ ม่ แสดงกา ร ต่อ ต้ านกา รปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ
สนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๙.๒จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์ 
พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทาง
กายหรือทางวาจา 

ข้อ๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ 
ด ารงตนรกัษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 
ของราชการโดยรวม 

๑๐.๑ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศลีธรรมศาสนาและ
ประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลกัส าคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือ
ประเพณีข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพจิารณาวินจิฉัย 
๑๐.๒หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทกุระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรอื
บุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
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 ๑๐.๓หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน

ราชการทกุระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มผีลงานดีเด่นมี
ความรูค้วามสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่
ชังและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
๑๐.๔ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม ่
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลห้วยปูลิง 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหว้ยปูลิง 

.................................................................... 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  ตามนัยมาตรา ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๔๐  ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงเพื่อให้การด าเนินการประมวลจริยธรรมเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของข้าราชการสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเพื่อเป็นกรอบในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 4   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
                                                               (นายทองเปลว  ทวชิากรสทีอง) 

                            นายกองค์การบริหารสว่นต าบลห้วยปูลิง 

 

 

 

 

 

  

 


