
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลทาธง   พ.ศ.๒๕๕๓                                                                        
********************************************* 

 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน  
องคการบริหารสวนตําบลทาธง  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
สากล 
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และเปนเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทํางานดางตาง ๆ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ    เพิ่มความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา  ตอองคกร  ตอประชาชนและ
ตอสังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ  อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   

หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

  ขอ ๑  ประกาศนี้  เรียกวา วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทาธง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

 
 
 



๒ 
 
 

  ขอ ๓  ในประกาศนี ้
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทาธง 
  “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน”  หมายถึง   ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
(ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน)  รวมทั้งบุคคลที่ฝายสภา
ทองถ่ินแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัน้ 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 

  ขอ ๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาที่ดําเนนิการใหไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะตองยดึมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙  ประการ  ดังนี ้

๑)การยดึมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)การมจีิตสํานึกที่ดี  ช่ือสัตย  และรับผิดชอบ 

   ๓)การยดึถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

  ๔)การยึดหยดัทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕)การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเรว็  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
       ๖)การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
๗)   การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน   รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และ

ตรวจสอบได 
๘)   การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙)   การยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 



๓ 
 

สวนที่  ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 
 

  ขอ  ๖   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

  ขอ ๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางทีด่ีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ 

ขอ ๘  ขาราชการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดใีนการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตวัและโดยหนาทีรั่บผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนทีเ่ชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน 

ขอ ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไม
แสดงกิริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสิบุคคลใด 

ขอ ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและ
ตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคต ิ

ขอ ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติ
ตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนําอยูคูคณุธรรมและดแูละรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
รับผิดชอบ 

ขอ ๑๔ ขาราชการกากรเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมใิชขาราชการการเมือง พนกังาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ินหรือให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบตัิตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมาย 
 

 



๔ 
 

ขอ ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิทบุคคลใน
ครอบครัวหรือผูไกลชิดกาวกายหรือแรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมให
ผูอ่ืนใชอํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมใิหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือ
การงานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการ
กระทบกระเทอืนตอความเชือ่ถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ขอ ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 

ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินเมื่อพนจากตําแหนงแลวตองไมนําขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันที่พนจากตาํแหนง 

ขอ ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางที่
ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอืน่ใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ขอ ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานลั หรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนและจะตองดแูลใหคู
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบตัิเชนเดยีวกันดวย 

ขอ ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทยีมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยีย่มเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจ
ใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรึบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียม
กันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิดหรอืเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆเทานั้น 

ขอ ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรตภิูมิของชาติ 
 

 

 



๕ 
 

ขอ ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนนุแกผูประพฤติผิด
กฏหมายหรือผูที่มีความประพฤติในทางเสี่ยมเสีย เชน ผูเปดปอนการพนันหรือผูทีข่องเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ขอ ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

 
 
 

หมวด ๓ 

กลไกลและระบบบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกลการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาธงมีหนาที่กํากับดแูลใหมีการปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงแบะเครงครัดโดยอํานาจหนาที่ดังนี ้

๑) ดําเนนิการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินที่เปน
แบบอยางที่ดแีละติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลังหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

๓)  การดําเนนิการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินที่อยูระหวางถูกกลาวหาเวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ขอ ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาธงแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ

ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทาธงขึ้นเพื่อควบคุมกําหับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้ประกอบดวย 

๑) นายกองคการบริการบริหารสวนตําบลเปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

๒) ตวัแทนฝายสภาทองถ่ินที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งจาํนวน ๑ 
คน เปน คณะกรรมการ 

๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผูกํากบัดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ 

๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการ
คณะกรรมการทั้งนี้หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษ 

ทางวินยัมากอนหากเคยถูกลงโทษทางวินยัมากอนใหนายกองคการบริการสวนตําบลพิจารณาแตงตัง้
ขาราชการจากตําแหนงในฝายสภาทองถ่ินที่เหมาะสม 



                                                    ๖ 
 
 

ขอ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
๑) ควบคุม กาํกับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบงัคับประมวลจริยธรรม

นี้ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สอดสองดูแลใหมกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 

๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผูถูกกลาวหาหรอืขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกีย่วกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกดิจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีที่เหน็วาเรื่องนั้นเปน

เร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย 

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนาํกฏหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 

สวนที่ ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๓๓  กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
นายกองคการบริหารสวนตําบลสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง   หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้และใหมีดําวิ
นัจฉัยโดยเร็วและคณะกรรมการจริยธรรมสวนดําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวานายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรมการโดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝน
จริยธรรมนี้และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินัจฉัยใหผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ มีคําส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 



๗ 
 
 

ขอ ๓๔  หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามกีารฝาฝนประมวลจริยธรรมใหส่ังยุติเร่ือง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

ขอ ๓๕  การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั
และการดําเนนิการทางวนิัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๓๖  คําวินจิฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาํใหผลของคําวินิจฉยันั้นเปลี่ยนแปลง

ไป 

๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมให
สามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วนันับแตวันที่รับทราบคําส่ังการลงโทษ 

 

 

 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

ขอ ๓๗  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตัดเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนงการพน
จากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใน ความสําคัญ และระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ ประวัติ  และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๓๙  ใหคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการตามขอ  ๓๕  และสงผลคําวินิจฉัยให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ๆแลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัตินี้จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ แลวแตกรณีแจงคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อ
รายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

ขอ ๔๐  กรณีเกิดปญหาในปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยช้ี
ขาด 
 



                                                        ๘ 
 

ขอ ๔๑  ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมี
ความเหมาะสมโดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 

ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๒  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   

 
                     ลงชื่อ        

                                                                                                 (นายสะมะแอ   สะมะ) 
                                                                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทาธง        
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