
 
 

 
 

   
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 
ฝาย 
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ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร 
ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒566 
  ………………………………………………. 
 

ประมวลจรยิธรรมนี้จัดทำตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ 

๑.  เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัตงิานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ
การทำงานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำใหเกดิรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  โดยใชอำนาจในขอบเขตสราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน  และตอสังคม 
ตามลำดบั 

๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสทิธภิาพ   

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประมวลจรยิธรรมของขาราชการการเมือง

ทองถิ่นฝายบริหารของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  พ.ศ. ๒๕66 
  ขอ ๒  ประกาศนี้ใชบังคับต้ังแต    ๑   ตุลาคม   ๒565  เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“ประมวลจรยิธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร  
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

            “ขาราชการการเมืองทองถิ ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
(นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ )  รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้ง  ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

    “คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถ่ินฝายบรหิารของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

  ขอ  ๔  ให นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทองเปนผูร ักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้  

 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
 
ขอ  ๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ๙ ประการ  

ดังนี ้
(๑)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒)   การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
(๓)   การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  

ทับซอน 
(๔)   การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕)   การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖)   การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗)   การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ ตรวจสอบได 
(๘)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจรยิธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 

   
ขอ ๖  ขาราชการการเมืองทองถิ ่นตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
ขอ  ๗   ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ขอ  ๘  ขาราชการการเมอืงทองถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
ขอ  ๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และศีลธรรม  

ท้ังโดยสวนตัวและโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ขอ  ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ  เสรภีาพสวนบุคคลของผูอื่นโดนไมแสดง

กิรยิา  หรือวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย หรอืใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
ขอ  ๑๑   ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทำงานเพื่อประเทศชาติและตอง

ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
ขอ  ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ

รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  สุจรติ  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลอืกปฏิบติัและปราศจากอคต ิ
ขอ  ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน

พลเมืองท่ีดี  รวมพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 
ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตำแหนงการ

เปนขาราชการการเมอืงไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสนิหรือก็ตาม 

ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตำแหนงการเปนขาราชการการเมือง
ไปกาวกายหรือแซกแซงการบรรจุ  การแตงตั้ง  ยาย  โอน  เลื่อนตำแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการ ซึ่งมีตำแหนงหรือเงนิเดือนประจำ  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตำแหนง  ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิดกาวกายหรือแซกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนเองหรือของผูอื่นและตองไมยินยอมใหผูอื ่นใช
อำนาจหนาที่ของตนเองโดยมิชอบ 

ขอ ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการ
งานอื่นใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ขอ ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 
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ขอ ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองยึดมั่นในกฎหมายและตองคำนึงถงึระบบคุณธรรมใน
การแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงตางๆ 

ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิน่ เมื่อพนจากตำแหนงแลว  ตองไมนำขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการ ซึ ่งตนไดมาในระหวางอยู ในตำแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน              
ท้ังนี้ภายในกำหนดระยะเวลาสองป นับจากวนัท่ีพนจากตำแหนง 

ขอ ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมูลการทุจริตการใชอำนาจในทางที่ผิด  
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทำการอ่ืนใดที่ทำใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ขอ ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตางๆอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัตเิชนเดียวกันดวย 

ขอ ๒๓  ขาราชการการเมอืงทองถิ่น ตองปฏิบัติตอองคการธุรกิจที่ติดตอทำธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ำเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข  และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน 
โดยไมเลอืกปฏิบติั 

ขอ ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของทางราชการ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสำหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองรกัษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆเทานั้น 

ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถิ ่น ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกยีรติภูมิของชาต ิ

ขอ ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู ที ่มีความประพฤติในทางเสื ่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่เกี ่ยวของเกี่ยวกับยาเสพติด              
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตัิหนาที่ของตน 

ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัตหินาที่ผิดพลาดรายแรง 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๓๐  ใหนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง มีหนาที่ควบคุมกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
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(๑) ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ 

(๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถกูกล่ันแกลงหรือถกูใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  

(๓)  การดำเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่น ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๔)  ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
ข อ ๓๑  ให  นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง แตงตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมของ

ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารของเทศบาลตำบลเพชรเมอืงทองขึ้น เพ่ือควบคุม กำกับ ใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบไปดวย 

(๑) นายกเทศมนตรี  เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
(๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกเทศมนตรี แตงต้ังจำนวน ๑ คนเปนคณะกรรมการ 
(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน  ๓  คน  ที ่กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ 

จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูเลือก  เปนคณะกรรมการ 
(๔)  หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้  

หัวหนาสำนักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูก
ลงโทษทางวนิัยมากอนใหนายกเทศมนตรี พิจารณาแตงต้ังขาราชการจากตำแหนงในฝายบริหาร 

  ขอ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวล

จริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   (๓)  ขอความรวมใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สง
ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือให
ถอยคำ  หรอืใหสงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดปญหากันเกิดจากการใชบังคับประมวย
จริยธรรมนี ้

   (๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรรีที่เห็นวาเรื ่อง
นั้นเปนเร่ืองสำคัญหรอืมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๗)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามตามที่ผูตรวจการ
แผนดินมอบหมายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๓๓  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดำเนินการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  
และใหมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคำวินิจฉยัใหนายกเทศมนตร ี มีคำส่ังลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  นายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ  และใหเลือกกันเองเปนประธานกรรมการ  
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สบืสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคำวินิจฉัย
โดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคำวินิจฉัยใหผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆมีคำสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

ขอ ๓๔  หากการดำเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ ๓๓  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

ขอ ๓๕  การดำเนินการไตสวน สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนที่ ๒ นี้  ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวนิัย  และการรักษาวินัยและการ
ดำเนินการทางวินยัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม  

ขอ ๓๖ คำวนิจิฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด  เวนแต 
             ๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลงัที่อาจทำใหผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
             ๒) กรณีถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วัน นับแตวันที่รับทราบคำส่ังการลงโทษ   
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๓๗  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหดำเนินการตามควรแกกรณี เพื่อให

มีการแกไขหรือดำเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตำแหนง   
การพนจากตำแหนง หรือการสั่งการใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและระดับตำแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
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ข อ ๓๙  ให คณะกรรมการจริยธรรม ดำเน ินการตามขอ ๓๕ และสงผลคำว ิน ิจฉัยให
นายกเทศมนตรี หรือผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณี           
มีคำสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  และเมื่อมีคำสั่งลงโทษ
แลวใหนายกเทศมนตรี หรือผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแต
กรณี  แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดนิทราบตอไป 

ขอ ๔๐  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ

เหมาะสม  โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป  หรือใหดำเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคำแนะนำของผูตรวจการแผนดินตอไป 

 
 ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 

 

                                                                กชเดชา กลุมไหม 
 (นายกชเดชา  กลุมไหม) 

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 
 


