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ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 

**************************************** 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1. เป็นเครื่องมอืก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สรา้งความโปรงใส่ มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทาง ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 

และเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านแหวนเพื่อใหก้าร

ด าเนนิงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความนา่เชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูร้ับบริการ

และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ีสว่นได้เสีย 

 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้า่ยบริหารใชอ้ านาจใน

ขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา            

ต่อประชาชน และตอ่สังคมตามล าดับ 

 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี ้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านยิมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 ขอ้ 1 ในประมวลจรยิธรรมนี้  

  “ประมวลจรยิธรรม ”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของเทศบาลต าบล

บ้านแหวน 

  “ข้าราชการ ”หมายถึง ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานจา้ง และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  “คณะกรรมการจริยธรรม ”หมายถึง คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าเทศบาลต าบล

บ้านแหวน 

 ขอ้ 2 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 ขอ้ 3 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวนทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อรักษาประโยชน์สว่นรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชน

ตามหลักธรรมาภบิาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

  (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

  (3) การมจีติส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

 (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มี  

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

  (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไม่เลอืก ปฏิบัติ 

  (7) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

  (8) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  (10) การสรา้งจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

ส่วนที่ 2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ขอ้ 4 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตรยิ์ 

 ขอ้ 5 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ ปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ขอ้ 6 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ขอ้ 7 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม

เสียต่อเกียรตภิูมขิองต าแหน่งหนา้ที่ 
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 ขอ้ 8 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้ง ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรูค้วามสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม

ภาระหนา้ที่ที่ได้มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 ขอ้ 9 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งมุง่แก้ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน

ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 ขอ้ 10 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน  ต้องปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความสุภาพ เรียบร้อยมี

อัธยาศัย 

 ขอ้ 11 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งรักษาความลับที่ได้จากการ ปฏิบัติหนา้ที่

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ

อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ขอ้ 12 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งรักษา และเสรมิสร้างความสามัคคี

ระหว่างผู้รว่มงาน พรอ้มกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 ขอ้ 13 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งไม่ใชส้ถานะหรอืต าแหน่งไปแสวงหา

ประโยชน์ที่มคิวรได้ส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรอืไม่ก็ตาม 

ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประโยชน์ตา่งๆอันอาจเกิดจากการ ปฏิบัติหนา้ที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรอืการให้

ตามประเพณี 

 ขอ้ 14 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตอ้งประพฤติตนให้สามารถท างานรว่มกับ

ผูอ้ื่นด้วยความสุภาพ มนี้ าใจ มมีนุษยสัมพันธ์อันด ีตอ้งไม่ปิดบังขอ้มูลที่จ าเป็นในการ ปฏิบัติงาน ของ

เพื่อนรว่มงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

ส่วนที่  3 

จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ 15  - 

  

หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ขอ้ 16 ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหวนมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มกีาร ปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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  (1) ด าเนนิการเผยแพร่ ปลูกฝัง สง่เสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ

ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม่ าเสมอ 

  (2) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง หรอืสอบสวนการฝ่าฝนืจรยิธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน หรือกรรมการจรยิธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้รอ้งขอหรอือาจ

ด าเนนิการตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย หรอืตามที่

เห็นเองก็ได้ 

  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ง ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา มใิห้ถูกกลั่นแกล้งหรอืถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรี

ต าบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจรยิธรรมไม่ใหค้วามคุ้มครองตอ่ข้าราชการผู้นัน้ตามควรอาจยื่น

เรื่องโดยไม่ต้องผา่นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน หรือคณะกรรมการจรยิธรรม ไปยังผูต้รวจการ

แผ่นดนิก็ได้ 

  (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่ง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมามิใหถู้ก

กลั่นแกล้งหรอืถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการตอ่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้อันมีผลกระทบต่อการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้เงินเดือน ตั้งกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงหรอืวินัย หรือกระทบต่อสทิธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นัน้ จะกระท ามไิด้เว้นแต่จะ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมแล้ว 

  (5) ท าหนา้ที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจรยิธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  (6) ด าเนนิการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืตามที่คณะกรรมการ

จรยิธรรมหรอืปลัดมอบหมาย ทั้งนีโ้ดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 

 ขอ้ 17 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน แต่งตั้งคณะกรรมจริยธรรมขึน้เพื่อควบคุม ก ากับ 

ให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  

  (1) ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

  (2) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร เลอืกกันเองให้เหลอืสองคน  

  (3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลบ้านแหวนที่ได้รับเลือกตั้งจาก

พนักงานจา้ง และลูกจา้งของเทศบาลต าบลบ้านแหวนนั้น จ านวนสองคน 

  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1)- (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกให้เหลือสองคน 

  ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหวน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 

และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมได้ตามความเหมาะสม 

  กรรมการจรยิธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
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ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) ควบคุม ก ากับ สง่เสริมและให้ค าแนะน าในการใชบ้ังคับประมวลจรยิธรรมนี้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (2) สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่มขี้อสงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝนืจรยิธรรมหรอืจรรยา หรอืในกรณีที่มกีารอุทธรณ์ 

การลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินจิฉัยโดยเร็ว 

  (3) ให้คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืผูท้ี่คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมายมีหนา้ที่ 

ขอให้กระทรวง กรม หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรอืหา้งหุ้นสว่น บริษัท ช้ีแจ้ง

ข้อเท็จจริง สง่เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผูแ้ทนหรอืบุคคลในสังกัดมาช้ีแจ้งหรอืให้ถ้อยค า

เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

  (4) เรียกผูถู้กกล่าวหา หรอืข้าราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จ้ง หรอืให้ถ้อยค าหรอืให้

ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

  (5) พิจารณาวินจิฉัยชีข้าดปัญหาอันเกิดจากการใชบ้ังคับประมวลจรยิธรรมนี้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินจิฉัยแล้วให้สง่ค าวินจิฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมไิด้วนิิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน 

เก้าสิบวันนับแตว่ันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวนิิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

  (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพจิารณาวินจิฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง

ส าคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

  (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่ง ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมามิให้

ผูบ้ังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมตอ่ข้าราชการผู้นัน้ 

  (8) ด าเนนิการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้หรอืตามที่ผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย  

  การประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมให้น ากฎหมายว่าดว้ยวิธี ปฏิบัติ ราชการทาง

ปกครองมาใช้บังคับ 

 

ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ขอ้ 19 กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หนา้ที่ประพฤติ ปฏิบัติ ฝา่ฝนืประมวล

จรยิธรรม ให้นายกเทศบาลต าบลบ้านแหวน เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการ 

 ขอ้ 20 การด าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
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 ขอ้ 21 การประพฤติ ปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจรยิธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝนืจรยิธรรมรา้ยแรง

หรอืไม่ ให้พจิารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝนืความจงใจหรอืเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและ

ระดับต าแหน่ง ตลอดจนหนา้ที่ความรับผดิชอบของผู้ฝ่าฝนื อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต

สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝนื และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ขอ้ 22 หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝนื

ประมวลจรยิธรรม ให้ผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการตามข้อ 19  สั่งยุติเรื่อง แตห่าก ปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝนืประมวลจรยิธรรม แตไ่ม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผดิชอบ

พิจารณาด าเนนิการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามข้อ 25 แตห่ากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย

ให้ด าเนินการทางวินัย  

 ขอ้ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 

22 ให้น าแนวทางและวธิีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ

ด าเนนิการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ขอ้ 24 การสั่งการของผู้รับผดิชอบด าเนินการตามข้อ 22 ให้ด าเนินการตามนัน้เว้นแตจ่ะ

ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป 

  

หมวด 4 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 ขอ้ 25 การประพฤติ ปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจรยิธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเ่ป็นความผิดทางวินัย

หรอืความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มกีารแก้ไขหรอืด าเนนิการที่ถูกต้องหรอื

ตักเตอืน หรอืน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อน

ขั้นเงนิเดือน หรอืการพิจารณาความดคีวามชอบ หรอืการสั่งใหผู้ฝ้า่ฝนืนั้นปรับปรุงตนเองหรอืได้รับการ

พัฒนาแล้วแตก่รณี 

 ขอ้ 26 เมื่อมีการด าเนนิการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้

เทศบาลต าบลบ้านแหวนด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ขอ้ 27 ผูถู้กลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรอือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจรยิธรรมของ

เทศบาลต าบลบ้านแหวน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

  ผูถู้กลงโทษตามข้อ18 (2)สามารถร้องทุกข์หรอือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

 ขอ้ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว  
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บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 29 จัดให้มกีารประเมนิการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้พรอ้มด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจรยิธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ

ผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

เรื่อง ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 

ของ เทศบาลต าบลบ้านแหวน  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2552 

**************************************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน ลงวันที่         

5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ตามนัยมาตรา 77 แหง่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ไปแล้วนัน้ 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านแหวนได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.  2552 นั้น เทศบาลต าบลบ้านแหวนจงึ ต้องเปลี่ยนชื่อประมวลจรยิธรรม

ของขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนเป็นประมวลจรยิธรรมของข้าราชการของ

เทศบาลต าบลบ้านแหวน จังหวัดเชยีงใหม่ แทน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ

ข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
            

  ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  
      

ประกาศ ณ วันที่   1    พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

 (ลงช่ือ)   สมเพชร  ฝ่ายริพล 

  (นายสมเพชร  ฝ่ายริพล) 

                                                       นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 


