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ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  มาตรา  100 – 103    
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมอํีานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ  

มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดใน
บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาลตําบลบาน
แหลม 
 

   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน   ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น  รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาลตําบลบาน
แหลม  
  ขอ ๒  ให นายกเทศมนตรี  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของ เทศบาลตําบลบานแหลม 
 

  ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานแหลม ทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 
ผลประโยชนทับซอน 

(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

           (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกันพัฒนา 
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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  สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
   
  ขอ ๔  ข า ร า ช ก า ร ข อ ง เท ศ บ าล ตํ า บ ล บ า น แ ห ล ม ต อ ง จ ง รั ก ภั ก ดี ต อ ช า ติ   ศ า ส น า                                    
และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครดั 
  ขอ ๗  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
  ขอ ๘  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย
ความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย  มี
อัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาที่  การ
เปดเผยขอมูลที่ เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคบับัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ
กํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย
ความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน  และไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
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สวนที่ ๓ 

 จรรยาตอตนเอง 
 

  1.1 ปฏิบัติตนอยูในศลีธรรมคุณธรรมและจรยิธรรมอันดีงาม ละเวนจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง  
1.2 มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารุดวย ความเสียสละ ทุมเท

สติปญญา ความรู ความคิด ใหบรรลุผลสําเร็จตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
1.3 ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยตรงตอเวลารวมทั้งสํารวจแกไขขอบกพรองของตนเองเพ่ือพัฒนาการ 

ทํางานใหดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
1.4 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบใหกับตนเอง และ/ 

หรือพวกพองหมูคณะ จากหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ  
1.5 ตองเปนผูใฝรูในวิทยาการใหมๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกล พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนที่ ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๖ ให ปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   (๒ ) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้   เพ่ือรายงานผลให  
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที ่ 
นายกเทศมนตรตีําบลบานแหลม  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใช อํานาจโดยไม เปนธรรม ในกรณีที่ เห็นวา  นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน  นายกเทศมนตรี
ตําบลบานแหลม  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือ
กระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๖)ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
  ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น   เพื่อควบคุม กํากับ 
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลบาน
แหลม  ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของ  เทศบาลตําบลบานแหลม  นั้น  จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน   
   ให  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   

  ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในกรณี
ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอํานาจหนาท่ี  
ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด   มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใชบังคับ 
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สวนที่ ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  ให  
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง  ตลอดจน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ  ฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ 
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ และขอ ๒๒  
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




