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ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
***************************** 

 ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบ
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม 
ตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยืดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับประกาศและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตาม  มาตรา ๒๗๙ ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
มาตรา  ๙๐ ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗   องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ จึงออกประกาศฉบับนี้ ไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ประกาศ นี้เรียกวา “วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ พ.ศ. ๒๕๕๓” 



๒ 
 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต  บัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ ในประกาศ นี้ 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร (นายก ฯ รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตัง้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
บริหาร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 ขอ ๔ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
 ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
 ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 



๓ 
 

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กําหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้ง
โดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไมแสดงกิริยา 
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซ้ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
 ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 
 ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
 ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขา
ไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว 
หรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
อํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 



๔ 
 

 ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่น
ใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
 ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน 
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
 ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริตการใชอํานาจในทางที่ผิดการฉอฉล 
หลอกลวง  หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหาตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของ
รัฐ ตามประกาศ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุข 
และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
 ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
 ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 
 ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
 ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย 
หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ  ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 



๕ 
 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจรยิธรรม 
 

สวนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีหนาที่กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  ๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการเมืองทองถ่ินที่เปนแบบอยางที่ดี 
และติดตามสอดสงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
  ๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
  ๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  ๔)  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 ขอ ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ขึ้นเพื่อควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย 
  ๑)  นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
  ๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้ง จํานวน ๑ คน เปน
คณะกรรมการ 
  ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูเลือก เปนคณะกรรมการ 
  ๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงใน
ฝายบริหารที่เหมาะสม 
 ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 



๖ 
 

  ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเปนเองก็ได 
  ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจาการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคํา
วินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ
มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ปฏิบัติฝา
ฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริงสืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝน
จริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวนตามขอ ๓๓ แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหส่ังยุติเร่ือง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหส่ังลง 
โทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗  



๗ 
 

            ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ 
๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
  ๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ
รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยให นากยกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลว ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลบัว ใหญหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
            ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม 
โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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