ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
วาดวยประมวลจริยธรรม
ขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหาร

ประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการทองถิ่นฝายบริหาร
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประมวลจริ ย ธรรมนี้ จั ด ทํ า ตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองฝายบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทํ า งานด านต างๆ ทั้ งในองค ก รและระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานเป น ไปตามหลั ก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอ ตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อ ใชเป นคานิ ย มรวมสํ าหรับ องคก รและขา ราชการทุ กคน พึงยึ ด ถื อ เป น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
พระราชบั ญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ขอ 59 องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ประกาศฉบั บ นี้ เรีย กว า “ประมวลจริยธรรมของขา ราชการของ ข าราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา พ.ศ. 2564 ”
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศฉบับนี้
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“ประมวลจริย ธรรม” หมายถึ ง ประมวลจริย ธรรมของข าราชการของ ข า ราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง นายกองค การบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒ นา
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตํ าบลเขาดิ นพัฒนา
รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
ขอ 4 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน ส ว นรวม เป น กลางทางการเมื อ งอํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ 6 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ 7 ขาราชการ การเมืองทองถิ่น ตอง เปนแบบอยางที่ดีในการ รักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 8 ขาราชการการเมืองท องถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 9 ข าราชการการเมือ งทอ งถิ่น ตอ งปฏิบั ติต นอยู ในกรอบจริย ธรรม คุ ณ ธรรมและ
ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน
ขอ 10 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไม
แสดงกริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ 11 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและ
ตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ 12 ขา ราชการการเมืองท องถิ่น ตองรับใชป ระชาชนอยา งเต็ ม ความสามารถด วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ 13 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติ
ตนเป น พลเมือ งที่ดี รว มกัน พัฒ นาชุม ชนให น าอยูคูคุณ ธรรม และดูแ ลรั กษาสภาพสิ่งแวดล อ มในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
ขอ 14 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ 15 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชสถานะหรือตําแหนง การเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข าราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ข อ 16 ข า ราชการการเมื องท อ งถิ่ น ต อ งไม ยิ น ยอมให คู ส มรส ญาติ ส นิ ท บุ คคลใน
ครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่นและตองไม
ยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจของตนโดยมิชอบ
ขอ 17 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือ
การงานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
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ขอ 18 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวน แตเปน การ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ 19 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ 20 ขาราชการการเมืองทองถิ่น เมื่อพนจากตําแหน งแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
ขอ 21 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทาง
ที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ 22 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ 23 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ขา ราชการการเมื องท องถิ่น ตองปฏิ บัติตอองคก ร
ธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 24 ขาราชการการเมืองทองถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจ
ใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียม
กัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 25 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลข าวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น
ขอ 26 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น
ขอ 27 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของชาติ
ขอ 28 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ 29 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองแสดงความรับ ผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่ อ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด
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หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 30 ใหน ายกองคก ารบริหารสวนตําบลเขาดิน พั ฒ นา มีหน าที่ กํากั บ ดูแ ลให มี การ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่น
ที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
2) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่ง
ปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
3) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่น ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวา
ไมป ฏิบั ติ ต ามประมวลจริย ธรรมนี้ อันมี ผ ลกระทบตอ สิท ธิ หนา ที่ข องผูนั้ น จะกระทํามิ ไดเวน แตจะได รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
4) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ 31 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนาขึ้น เพื่อควบคุมกํากับ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานคณะกรรมการ
2) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งจํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 คน เปนผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูเลือก เปนคณะกรรมการ
4) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะ
กรรมการ ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมา
กอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจาก
ตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม
ขอ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สอดสอง ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
3) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง
หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
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4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัย ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน
มอบหมายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 33 กรณีมีก ารรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิ บัติ ฝาฝน ประมวลจริย ธรรมให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปน ผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวน การฝาฝนจริยธรรมนี้ และ
ใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
เขาดินพัฒนา มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กรณี ก ารรอ งเรียนหรือ ปรากฏเหตุวา นายกองค การบริ ห ารส วนตํ า บลเขาดิ น
พัฒนา ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและ
ให เลือ กกัน เองเป น ประธานคณะกรรมการ โดยจะต อ งไตส วนขอ เท็ จจริง สื บ สวนหาข อเท็ จ จริ ง หรื อ
สอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยให
ผู กํ ากับ ดู แ ลตามพระราชบัญ ญั ติจัด ตั้ งองคก รปกครองสวนท อ งถิ่ นนั้ น ๆ มีคํ าสั่งลงโทษผู ฝ าฝน ประมวล
จริยธรรม
ข อ 34 หากการดํ า เนิ น การไต ส วน สืบ สวน สอบสวนตามข อ 33 แล ว ไม ป รากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 37
ขอ 35 การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนที่ 2 นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 36 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
1) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ 37 เห็นวาตนเองไมไดรบั ความเปนธรรมให
สามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
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หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 37 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพน
จากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ข อ 38 การปฏิ บั ติฝ าฝ น ประมวลจริย ธรรมนี้ จะถือเป น การฝ าฝ น จริย ธรรมร า ยแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับ
ตํ า แหน ง ตลอดจนหน า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของผู ฝ า ฝ น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ในอดี ต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 39 ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน
พัฒ นา หรือผูกํากับ ดูแลตามพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้ นๆ แล วแตกรณีมี คําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ 40 กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปน ผูวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 41 ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิ จารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริ ยธรรมใหมี ความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายณรงค พุทธิษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
ประจําป พ.ศ. 2564
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