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......................................................
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการนี้จดั ทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของ เทศบาลตาบลอิสาณ เพื่อให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๓. ทาให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หาร
ใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิ ยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตาบลอิสาณ
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
/ “คณะกรรมการจริ ยธรรม” …

-๒“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจาเทศบาล
ตาบลอิสาณ ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการของ เทศบาลตาบลอิสาณ
ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่ งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี ร่ วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั
ส่ วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์ กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
/ ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ...

-๓ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองที่ดี
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดการเสื่ อม
เสี ยต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องมุง่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว และมุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ ภาพ เรี ยบร้อยมี
อัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยข้าราชการ / พนักงาน จะกราได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเช่นนั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องรักษา และเสริ มสร้างความสามัคคี
ระหว่างผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของกานัน หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ
อันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อน
ร่ วมงานและไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

/ หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับ

-๔หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอหรื ออาจดาเนินการ
ตามที่ นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่า นายกเทศมนตรี ตาบล
อิสาณ หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามควร อาจยืน่ เรื่ องโดยไม่ตอ้ ง
ผ่านนายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม ไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนิ นการต่อข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อวินยั หรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการ
จริ ยธรรมหรื อปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานัก
ปลัดเทศบาล
ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
/ (๒) กรรมการซึ่ งดารงตาแหน่งบริ หาร…

-๕(๒) กรรมการซึ่ งดารงตาแหน่งบริ หาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้าราชการในเทศบาลตาบลอิสาณ ที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตาบลอิสาณนั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่ วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หวั หน้าสานักปลัดเทศบาล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมและอาจแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่ งเสริ มและให้คาแนะนาในการบังคับประมวลจริ ยธรรมนี้ ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มีการ
อุทธรณ์การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ งและคาวินิจฉัยโดยเร็ ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรื อให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๔) เรี ยกผูก้ ล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคา หรื อ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม
เป็ นที่สุด
(๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ อง
สาคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
/ (๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้...

-๖(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใช้บงั คับ
ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวล
จริ ยธรรมให้นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๑๙ การดาเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
ร้ายแรงหรื อไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากฝ่ าฝื น และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๑ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่า
เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดทางวินยั ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการตาม
ข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาเนิ นการทางวินยั
ข้อ ๒๒ การดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙
และข้อ ๒๑ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และ
การดาเนิ นการทางวินยั ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุ โลม
ข้อ ๒๓ การสัง่ การของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

/ หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ...

-๗หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิด
ทางวินยั หรื อความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อดาเนินการที่ถูกต้อง
หรื อตักเตือนหรื อนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หรื อการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสัง่ ให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเองหรื อได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดาเนิ นการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้ว
ให้เทศบาลตาบลอิสาณ ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๒๖ ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการจริ ยธรรม
ของเทศบาลตาบลอิสาณ ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็ นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และผูต้ รวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุ พจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ
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