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ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแหวน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
****************************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปรงใส่ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของเทศบาลตาบลบ้านแหวนเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผรู้ ับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝา่ ยบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม ”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตาบล
บ้านแหวน
“ข้าราชการ ”หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม ”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบล
บ้านแหวน
ข้อ 2 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน
ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวนทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจติ สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
(7) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(8) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้นา่ อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมขิ องตาแหน่งหน้าที่
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ข้อ 8 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรูค้ วามสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องมุง่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรียบร้อยมี
อัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติ หน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้รว่ มงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มคิ วรได้สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิ หรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูร้ ้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ตา่ งๆอันอาจเกิดจากการ ปฏิบัติ หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการของเทศบาลตาบลบ้านแหวน ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการ ปฏิบัติงาน ของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อ่นื มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ 3
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ 15 หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 16 ให้สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านแหวนมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มกี าร
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้

ปฏิบัติ ตาม
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(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้รอ้ งขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นนั้ ตามควรอาจยื่น
เรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูต้ รวจการ
แผ่นดินก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้ เงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นนั้ จะกระทามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนีโ้ ดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน แต่งตั้งคณะกรรมจริยธรรมขึน้ เพื่อควบคุม กากับ
ให้มกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตาบลบ้านแหวนที่ได้รับเลือกตั้งจาก
พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลบ้านแหวนนั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1)- (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านแหวน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
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ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มขี ้อสงสัยหรือมีขอ้ ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มกี ารอุทธรณ์
การลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินจิ ฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท้ ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชีแ้ จ้ง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผูแ้ ทนหรือบุคคลในสังกัดมาชีแ้ จ้งหรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผูถ้ ูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้ าชีแ้ จ้ง หรือให้ถ้อยคาหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินจิ ฉัยแล้วให้สง่ คาวินจิ ฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วนิ ิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินจิ ฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างตรงไปตรงมามิให้
ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นนั้
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผตู้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติ ราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิบัติ ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศบาลตาบลบ้านแหวน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การดาเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
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ข้อ 21 การประพฤติ
ปฏิบัติ ฝา่ ฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พจิ ารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและ
ระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่นื อันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 22 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หาก
ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย
ให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 23 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ
22 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 22 ให้ดาเนินการตามนัน้ เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนัน้ เปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 25 การประพฤติ
ปฏิบัติ ฝา่ ฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มกี ารแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผฝู้ า่ ฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 26 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้
เทศบาลตาบลบ้านแหวนดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 27 ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลบ้านแหวน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ18 (2)สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ว
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 จัดให้มกี ารประเมินการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป
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ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแหวน
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ เทศบาลตาบลบ้านแหวน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
****************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหวนได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหวน ลงวันที่
5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ไปแล้วนัน้
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านแหวนได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 นั้น เทศบาลตาบลบ้านแหวนจึง ต้องเปลี่ยนชื่อประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหวนเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาลตาบลบ้านแหวน จังหวัดเชียงใหม่ แทน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของ
ข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) สมเพชร ฝ่ายริพล
(นายสมเพชร ฝ่ายริพล)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแหวน

