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ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขององคการบริหารตําบลสามเงา อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถิ่นน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานสวนทองถิ่น ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลสามเงา  เพือ่ใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนทองถิ่นในทุกระดับ  โดยใหฝาย
บริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนทองถิ่นตอตนเอง ตอองคกร ตอ
ผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมน้ี 

“ประมวลจริยธรรม”  หมายถงึ ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตําบลสามเงา   

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายถึง พนักงานสวนตําบล  พนักงานสวนทองถิ่นครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงาน
จาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาํองคการบรหิารสวนตําบล
สามเงา   

ขอ 2  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา 

 
ขอ 3  พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงาทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังน้ี 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมจีิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมผีลประโยชนทบัซอน 
(5) การยืนหยัดทาํในสิง่ทีถู่กตอง เปนธรรม และถกูกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเรว็ มีอธัยาศัย และไมเลือกปฏบิัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ 4 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย 
 

ขอ 5 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองเปนแบบอยางทีดี่ในการรกัษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ขอ 6 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 

ขอ 7 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
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ขอ 8 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

 

ขอ 11 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงานสวนทองถิ่น /พนักงานจะกระทําไดตอเมือ่มอีาํนาจ
หนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

 

ขอ 12 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 

ขอ 13 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 พนักงานสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ตองประพฤติตนใหสามารถทาํงาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
ขอ 15 ใหสํานักงานปลัดมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึง

และเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 (1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองพนักงานสวนทองถิ่นที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสามเงา  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็
ได 
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(3) ใหความชวยเหลือและดูแลพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลสามเงา  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอพนักงานสวนทองถิ่นผูน้ันตามสมควร  อาจ
ย่ืนเรื่องโดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผูตรวจการแผนดินก็ได 

(4) คุมครองพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มใิหถกู
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอพนักงานสวนทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหา
วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของพนักงานสวนทองถิ่นผูน้ัน จะกระทํามิได เวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร 
    

ขอ 16 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคมุ 
กํากบั ใหมกีารปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลสามเงาที่ไดรับเลือกต้ังจากพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลสามเงา  น้ัน  จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลอืกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถกูลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนาที่  ดังน้ี 
 (1) ควบคุม กาํกับ สงเสรมิและใหคาํแนะนําในการใชบังคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในกรณี

ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
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 (3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง 
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือพนักงานสวนทองถิ่นของหนวยงานน้ีมาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน   นับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(6) สงเรือ่งใหผูตรวจการแผนดินพจิารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสาํคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(7) คุมครองพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอพนักงานสวนทองถิ่นผูน้ัน 

(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 19 การดําเนินการตามขอ 18  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจาํนวนไม
นอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรอืไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 19  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 18 สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ18 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 24 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
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ขอ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 
21  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 21  ใหดําเนินการตามน้ันเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 25 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว  ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามเงา  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลสามเงา  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
     ***************** 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน  

ขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

_______________ 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสามเงา    ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ลงวันที่  30  มิถุนายน  
พ.ศ. 2547  ตามนัยมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไปแลว  น้ัน  

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พนักงานสวนทองถิน่ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งน้ีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา 279  องคการบริหารสวนตําบลสามเงา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสามเงาแทน  
เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายน้ี 

 
ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

  
                  (นายสมัย  ทิมอวม) 

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา 
 
 

 

 


