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  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  ๑.  เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และเปนเคร่ืองมือการ
ตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพิ่มความนาเช่ือถือเกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา  ตอองคกร  ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานยิมรวมสําหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้
 

 
หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 
ฝายบริหารของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
 



-๒- 
 

  ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแต  วันถัดจากวนัประกาศ 
  ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
  “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน”  หมายถึง  ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร(นายกฯ  รอง
นายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ท่ีปรึกษานายก)  รวมท้ังบุคคลท่ีฝายบริหารแตงต้ังตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติท่ีจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
  ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
สวนท่ี  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
 

  ขอ  ๕  ขาราชการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดาํเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ๙  ประการ  ดงันี้ 
   ๑)  การยดึม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒)  การมีจติสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
   ๓)  การยดึถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว  และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
   ๔)  การยืนหยดัทําในส่ิงท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
   ๕)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
   ๖)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
   ๗)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบ
ได 
   ๘)  การยดึม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
   ๙)  การยดึม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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สวนท่ี  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 

 

  ขอ  ๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดใีนการเคาพรและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ขอ  ๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดใีนการรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึง
รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  ๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดใีนการเปนพลเมืองดี เครารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  ๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและ
ศีลธรรม  ท้ังโดยสวนตัวและโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน  ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชน 
  ขอ  ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไม
แสดงกิริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ขอ  ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงสูงสุด 
  ขอ  ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
  ขอ  ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตน
เปนพลเมืองท่ีดี  รวมกนัพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยนิยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
  ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แตงต้ัง  ยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง   และเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนกังาน  หรือลูกจางของ
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง  ท้ังนี้  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
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  ขอ  ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของคนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
อํานาจหนาท่ีของตนโดยมิชอบ 
  ขอ  ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการ
งานอ่ืนใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
  ขอ  ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
  ขอ  ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยดึม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
  ขอ  ๒๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนาํขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  
ท้ังนี้  ภายในกาํหนดระยะเวลาสองป  นับจากวนัท่ีพนจากตําแหนง 
  ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางท่ีผิด  
การฉอฉล  หลอกลวง  หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชนตางๆ  อันอาจเกดิจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  และจะตองดแูลใหคูสมรส  
ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดยีวกันดวย 
  ขอ  ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกบั
หนวยงานของรัฐตามระเบียบ  และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพอปะเยีย่มเยือนประชาชนอยางสมํ่าเสมอเอาใจใส
ทุกขสุขและรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด  หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
  ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ  เทานัน้ 
  ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ  
  ขอ  ๒๘  ขาราชการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด 
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กฎหมาย  หรือผูท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูท่ีของเกี่ยวกับยาเสพติด  
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
  ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติ
หนาท่ีบกพรองหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 
 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ  ๓๐  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีหนาท่ีกํากับดแูลใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
   ๑)  ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี  และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   ๒)  ใหความชวยเหลือ  ดูแล  และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
   ๓)  การดําเนนิการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   ๔)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
  ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยข้ึนเพื่อควบคุมกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบดวย 
   ๑)  นายกองคการบริหารสาวนตําบลทะเมนชัย เปนประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม 
   ๒)  ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย แตงต้ังจํานวน  
๑  คน  เปนคณะกรรมการ 
   ๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน  ๓  คน  ท่ีผูกํากับดแูลตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  เปนผูเลือกเปน  คณะกรรมการ 
 



-๖- 
 
   ๔)  หวัหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ  ท้ังนี้  หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน  หากเคยถูกลงโทษทางวินยัมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยพิจารณาแตงต้ัง
ขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม 
  ขอ  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
   ๑)  ควบคุม กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   ๓)  ขอความรวมมือใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  ข้ีแจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
   ๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนีม้าช้ีแจง  หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
   ๕)  พิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกดิจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   ๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพจิารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเหน็วาเร่ืองนั้นเปนเร่ือง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๗)  ดําเนนิการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย 
 

   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนาํกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชมาบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ  ๓๓  กรณมีีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีคําส่ัง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 



-๗- 
 
  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ปฏิบัติฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการ  และใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรม  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝน
จริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกคอรงสวนทองถ่ินนั้นๆ  มีคําส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  ขอ  ๓๔  หากการดําเนนิการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ  ๓๓  แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหส่ังยุติเร่ือง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๓๗ 
  ขอ  ๓๕  การดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนท่ี  ๒  นี้    ใหนําแนวทางวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวิจยั  และการรักษาวินัยและ
การดําเนนิการทางวินยัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ  ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนท่ีสุด  เวนแต 
   ๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวาวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป 
   ๒)  กรณีผูถูกลงโทษตามขอ  ๓๗  เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ
รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ังการลงโทษ 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ  ๓๗  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง  การพน
จากตําแหนง  หรือการส่ังใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี
  ขอ  ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือ
ไมใหพจิารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและระดบัตําแหนง  
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวติั  และความประพฤติในอดตีสภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนๆอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ขอ  ๓๙  ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ทะเมนชัย  หรือผูกํากับดูตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  แลวแตกรณีมีคําส่ัง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเม่ือมีคําส่ังลงโทษแลวให 
 



 


