ประกาศ
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2559
ประมวลจริยธรรมนีจ้ ัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่น ฝายบริหารของเทศบาลตําบลลี้
ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน ที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรบั บริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมสี วนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบ
ความรับผิดชอบตอตนเองตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบงั คับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
บริหารของเทศบาลตําบลลี้ พ.ศ. ๒๕๕8”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารของ
เทศบาลตําบลลี้

-๒“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร (นายกฯ รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตัง้ ตามทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัติทจี่ ัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
บริหารของ เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน
ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตราฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมผี ลประโยชน ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘)การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดใี นการรักษาไว และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

-๓ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองที่ดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทัง้
โดยสวนตัวและโดยหนาที่รบั ผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ขอที่ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ ื่น โดยไมแสดง
กริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอที่ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองมีอุดมการณในการทํางาน เพือ่ ประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิง่ สูงสุด
ขอที่ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ
ขอที่ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่น ประพฤติตนเปน
ผลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รบั ผิดชอบ
ขอที่ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือยินยอมใหผอู ื่น ใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปน
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอที่ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมือง
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตัง้ ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึง่ มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงทัง้ นี้ เวนแต
เปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมาย
ขอที่ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว หรือ
ผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ นาที่ของตนเองหรือของผูอ ื่นและตองไมยินยอมใหผอู ื่นใชอํานาจหนาที่
ของตนโดยมิชอบ
ขอที่ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
ขอที่ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมาย
ขอที่ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรม ในการ
แตงตั้งผูส มควรดํารงตําแหนงตาง ๆ

-๔ขอที่ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น เมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซึง่ ตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนตําแหนง
ขอที่ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางทีผ่ ิด การ
ฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดทีท่ ําในราชการเสียหายตอเจาหนาทีผ่ รู ับผิดชอบ
ขอที่ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคสู มรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอที่ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ กับหนวยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอที่ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อยางสม่ําเสมอ เอาในใสทุกข
สุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ขอที่ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือเพือ่ ผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ ื่น
ขอที่ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการ และใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น
ขอที่ ๒๗ ขาราชการเมืองทองถิ่น ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย ตอเกียรติภูมิ
ของชาติ
ขอที่ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผูทมี่ ีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเ ปดบอนการพนัน หรือผูท ี่ของเกี่ยวกับยาเสพติดอันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
ขอที่ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางทั่วถึงละเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

-๕๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ยางสม่ําเสมอ
๒)ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึง่ ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๓)การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่น ที่อยูร ะหวางถูกกลาวหา วาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได
เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหารของเทศบาลตําบลลี้ ขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ใหมกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
๑) นายกเทศมนตรีตําบลลีเ้ ปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตัวแทนที่ฝายบริหารที่นายกเทศมนตรีตําบลลี้แตงตัง้ จํานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ
๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมากอนใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ พิจารณาแตงตั้งขาราชการ จากตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกสวนทองถิ่น โดยอาจมีผู
รองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ เรื่องทีส่ อบสวน
๕) พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปญหา อันเกิดจากการใชบังคับ ประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณา วินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวาง หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-๖๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๓ กรณีมกี ารรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบตั ิฝาฝนประมวลจริยธรรมนายกเทศมนตรี
ตําบลลี้ สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรบั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง
สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ มีคําสั่ง
ลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา นายกเทศมนตรีตําบลลี้ ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู เปนผูรบั ผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการโดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุตเิ รื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหสั่ง
ลงโทษผูฝ าฝนตามขอที่ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวนสืบสวนสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ าฝนตามสวนที่ ๒ นี้
ใหนําแนวทาง และวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนทีส่ ุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินตามควรแกกรณี เพือ่ ใหมกี ารแกไขหรือ
ดําเนินการที่ถกู ตอง หรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง หรือ
การสัง่ ใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรบั การพัฒนาแลวแตกรณี

-๗ขอ ๓๘ การปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝ าฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจงู ใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝ าฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิด
จากฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ หรือผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ หรือผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผตู รวจการแผนดินเปนผูวินจิ ฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม
โดยจัดใหมกี ารประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทกุ ๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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รอยตํารวจตรี
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

ประกาศ
ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหาร
เทศบาลตําบลลี้
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งานการเจาหนาที่ ทต.ลี้

