ประกาศ
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิน่
เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๕9
ประมวลจริยธรรมนี้
จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑.เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติ ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น ของเทศบาล
ตําบลลี้ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและเปนสากล
๒.ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ การ
ทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผรู ับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมสี วนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพัน ระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบงั คับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) จึงออกประกาศไวดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลลี้ พ.ศ. ๒๕๕8”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕8
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลลี้

-๒“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น(ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลทีฝ่ ายสภาทองถิ่นแตงตั้งตามที่บญ
ั ญัติไวใน
พระราชบัญญัตทิ ี่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลลี้
ขอ ๔ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดมั่นในมาตราฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓)การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือ กวาประโยชนสวนตน และไมมผี 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 ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว และปฏิบัติตามซึง่ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

-๓ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดใี นการเปนพลเมืองที่ดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่รบั ผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ขอที่ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ ื่นโดยไมแสดงกริยา
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอที่ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองมีอุดมการณในการทํางาน เพื่อประเทศชาติ และตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิง่ สูงสุด
ขอที่ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ
ขอที่ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนผล
เมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ขอที่ ๑๔ ขาราชการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปน
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอที่ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมือง เขา
ไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงทัง้ นี้ เวนแตเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมาย
ขอที่ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมยินยอมใหคสู มรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู
ใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนเองหรือของผูอื่นและตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่
ของตนโดยมิชอบ
ขอที่ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มลี ักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
ขอที่ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฏหมาย
ขอที่ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม ในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ

-๔ขอที่ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น เมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซึง่ ตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนตําแหนง
ขอที่ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางทีผ่ ิด การฉอ
ฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดทีท่ ําในราชการเสียหายตอเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบ
ขอที่ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัตหิ นาที่ของตน และจะตองดูแลใหคสู มรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอที่ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองปฏิบัติตอ องคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ กับหนวยงานของ
รัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอที่ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาในใสทุกขสุข
และรับฟงเรือ่ งราวรองทุกขของประชาชน
และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ขอที่ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือเพือ่ ผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ ื่น
ขอที่ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการ และใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น
ขอที่ ๒๗ ขาราชการเมืองทองถิ่น ตองไมประพฤติตนอันอาจ กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ
ขอที่ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุน
แกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูท ี่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเ ปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
ขอที่ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ มีหนาทีก่ ํากับดูแล การใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อยางทั่วถึงละเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการทีเ่ ปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ยางสม่ําเสมอ

-๕๒)ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่น ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๓)การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่น ที่อยูระหวางถูกกลาวหา วาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลี้
ขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ประกอบดวย
๑) ประธานสภาเทศบาลตําบลลีเ้ ปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปนคณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ
๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกสวนทองถิ่น โดยอาจมีผู
รองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
หางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําเกี่ยวกับเรือ่ งทีส่ อบสวน
๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับ เรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปญหา อันเกิดจากการใชบังคับ ประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณา วินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวาง หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม

-๖-

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบตั ิฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหประธานสภา
เทศบาลตําบลลี้ สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรบั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวน
ขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้ มีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรม ให
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูร ับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการโดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และ
ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุตเิ รื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสงั่ ลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอที่ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ ๒ นี้
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนทีส่ ุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการที่ถกู ตอง หรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง หรือ
การสัง่ ใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรบั การพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝ าฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝ าฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิด
จากฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

-๗ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม สงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ หรือผูกํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ หรือผูกํากับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อ
รายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรม ใหมีความเหมาะสม
โดยจัดใหมกี ารประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทกุ ๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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(นายธนทรัพย มะนุภา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้

ประกาศ
ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่น
เทศบาลตําบลลี้
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๕9
งานการเจาหนาที่ ทต.ลี้

