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๑3.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทามวง 

องคการบริหารสวนตําบลทามวง ไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ 
พนักงานจาง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ดังนี้ 

 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

อบต.ทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ีพ.ศ. 2561 - 2563 

***************** 
 ประมวลจริยธรรมขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
และเปนสากล 
 2. ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร และระดับบุคคลและเปนเครื่องมือ
การตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของ อบต.ทามวง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร และขาราชการ ในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการและพนักงานจางตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  และตอสังคม 
ตามลําดับ 
 5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกร และขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ และกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินรวมถึงพนักงานจาง ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา อบต.ทามวง 
 ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานสวนตําบลของ อบต. ทามวง 
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ขอ 3 ขาราชการ ของ  อบต.ทามวง ทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ัน
ในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 
 (1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
 (4)  การยึดถือประโยชน องประเทศชาติเหนือกวา ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 (5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 (6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 (7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 (8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 (10)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

สวนท่ี  2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ 4 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย   
 ขอ 5 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ 6 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 
 ขอ 7 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนง
หนาท่ี 
 ขอ 8 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเท
สติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน 
   ขอ 9 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว  
และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และประชาชน   

ขอ 10 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 ขอ 11 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ 12 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ขอ 13 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
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 ขอ 14 ขาราชการของ อบต.ทามวง ตองปฏิบัติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มี
มนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานและไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตน 

สวนท่ี  3 
จรรยาวิชาชีพ 

 ขอ 15 ขาราชการของ อบต.ทามวง จะปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
  (1) พนักงานของ อบต.ทามวง ท่ีปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน จะตองถือ
แนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณขาราชการและผูปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง
วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (2) พนักงานของ อบต.ทามวง ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูดูแลเด็กจะตองถือแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๓๙ 
  (3) พนักงาน อบต.ทามวง ท่ีปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา จะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอบังคับสภาวิศวกรรม วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี  1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ 16 ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และติดตามสอดสองการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  (2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ในเบื้องตน เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทามวง หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลทามวง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
  (3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
  (4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใช
อํานาจโดยเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการ ท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมี
ผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ี
ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  
ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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 ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุมกํากับ ใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
  (1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
  (3) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการใน อบต.ทามวง ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง ของ  อบต.
ทามวง จํานวนสองคน 

  (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการ (1) - (3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมา
กอน 
 ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจรยิธรรมนี้ ใน อบต.ทามวง 
  (2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน อบต.ทามวง ในกรณีท่ีมีขอสงสัย หรือมีขอ
รองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  
จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจหนาท่ี ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัทชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสาร
และหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องงท่ีสอบสวน 
  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน อบต.ทามวง เม่ือได
วินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสดุ 
  (6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น เปนเรื่องสําคัญ หรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (7) คุมครองขาราชการ ซ่ึงปฏิบัติประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  
โดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ผูนั้น 
  (8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

สวนท่ี  2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ 19 กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 20 การดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา
สามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
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 ขอ 21 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  
และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 22 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน ประมวลจริยธรรม ให
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 21 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แต
ไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 21 สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 27 แตหากปรากฏ
วาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
 ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 21 ขอ 22 และขอ 23 ใหนํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ  24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 24 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงใน
ภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

          ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการ
พิจารณาการแตงต้ัง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
         ขอ 26 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๔ แลว ให อบต.ทามวง 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
         ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๗ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ อบต.ทามวง 
ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษ ตามขอ ๒๐(๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
         ขอ 28 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการขาราชการ
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 ขอ 30 กรณีท่ีมีการยกเลิกใชประมวลจริยธรรม เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม (ถามี) หาก
ระหวางนั้น เกิดกรณีตามขอ ๒๑ ใหใชประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางกอน 
 
 

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

 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)  
…………………………………………………..………….. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 , ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) และมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 8/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 24กันยายน ๒๕๕7 
เห็นชอบ ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563), แผนพัฒนาบุคลากร (รอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) และประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง จึง
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
      
 
     (นายวรเดช     กาญจนอโนทัย) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


