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ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถ่ิน 

ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

                    ………………………………………………………. 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙   โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

๑.  เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ที ่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที ่ชัดเจนและ                
เปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  และเปนเครื ่องมือการ
ตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม
หลักคณุธรรม จริยธรรม  อยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

๓. ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  โดยใชอำนาจในขอบเขต
สรางความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน              
และตอสังคม ตามลำดับ 

๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขดัแยงทางผลประโยชน           ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประมวลจรยิธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
สภาทองถ่ินของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕66 
  ขอ ๒  ประกาศนี้ใชบังคับต้ังแต   1  ตุลาคม 2565  เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในประกาศนี้ 

    “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่น (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน) รวมทั้งบคุคลท่ี 
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ฝายสภาทองถ่ินแตงต้ัง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถ่ินของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
  ขอ  ๔  ให ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปนผูรักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
 

ขอ  ๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม    เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลกั  ๙ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒) การมีจติสำนึกที่ดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 
ผลประโยชนทับซอน 

(๔) การยืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบติั 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
     ตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
               

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 

   
   ขอ ๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
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ขอ  ๗   ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ  ๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ  ๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติอยู ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และ
ศีลธรรม  ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน 

ขอ  ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดนไม
แสดงกริิยา  หรือวาจาอนัไมสภุาพ  อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ขอ  ๑๑   ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทำงานเพื่อประเทศชาติและ
ตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงสูงสดุ 

ขอ  ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลอืกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

ขอ  ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตน
เปนพลเมืองที่ดี  รวมพัฒนาชมุชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 

ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยนิยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตำแหนง
การเปนขาราชการการเมอืงไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือก็ตาม 

ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตำแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  การแตงตั้ง  ยาย  โอน  เลื่อนตำแหนง และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการ ซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถอืหุนใหญ  หรอืราชการสวน
ทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตำแหนง  ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ตาม
กฎหมาย 

ขอ ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถิ ่นตองไมยินยอมใหคู สมรส  ญาติสนิท  บุคคลใน
ครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนเองหรือของผูอื่นและตองไม
ยินยอมใหผูอื่นใชอำนาจหนาที่ของตนเองโดยมิชอบ 

ขอ ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือ
การงานอื ่นใดของคู สมรส  ญาต ิสนิท  หร ือบ ุคคลในครอบคร ัวของตนที ่ม ีล ักษณะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหินาท่ีของตน 

ขอ ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองยึดมั ่นในกฎหมายและตองคำนึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงตางๆ 

ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น เมื่อพนจากตำแหนงแลว  ตองไมนำขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการ ซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตำแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกร
เอกชน  ท้ังนี้ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวนัที่พนจากตำแหนง 
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ขอ ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมลูการทุจริตการใชอำนาจในทางที่ผิด  
การฉอฉล หลอกลวง หรอืกระทำการอ่ืนใดที่ทำใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ขอ ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชนตางๆอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

ขอ ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองปฏิบัติตอองคการธุรกิจที่ติดตอทำธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลอืกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน พึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสม่ำเสมอ เอาใจ
ใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทา
เทียมกนั โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของทางราชการ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจผิด หรอืเพ่ือผลประโยชนสำหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆเทานั้น 

ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสยีตอ
เกียรติภูมิของชาต ิ

ขอ ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถิ ่น ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมายหรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสยี  เชน  ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหินาท่ีของตน 

ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแกกรณี                
เม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจรยิธรรม 

 
ขอ ๓๐  ใหประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีหนาที่ควบคุมกำกับดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ 
(๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถกูใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  
(๓)  การดำเนินการตอขาราชการการเมอืงทองถิ่น ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทำมิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
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(๔)  ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
ขอ ๓๑  ให ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองขึ้น เพื่อควบคุม กำกับ 
ใหมีการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบไปดวย 

(๑) ประธานสภเทศบาลตำบล เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
(๒)  สมาช ิกสภาท องถ ิ ่นท ี ่สภาท องถ ิ ่นค ัดเล ือก จำนวน  ๒  คน  เปน

คณะกรรมการ 
(๓)  กรรมการผ ู ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน  ๖  คน  ที ่กำกับดูแลตาม

พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูเลือก  เปนคณะกรรมการ 
(๔)  ห ัวหนาสำนักงานปลัดองคการบร ิหารส วนทองถิ ่น เปนเลขานุการ

คณะกรรมการ  ทั้งนี้  หัวหนาสำนักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พิจารณาแตงต้ัง
ขาราชการจากตำแหนงในฝายบรหิาร 
  ขอ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   (๓)  ขอความรวมใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน
อื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สงผูแทนหรือ
บุคคลในสงักัดมาชี้แจงหรือใหถอยคำเกี่ยวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคำ  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องสอบสวน 
   (๕)  พจิารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหากนัเกดิจากการใชบังคับประมวยจริยธรรมนี้ 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรรีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปน
เร่ืองสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๗)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามตามที่ผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๓๓  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล

จริยธรรม  ให ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวน
การฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคำวินิจฉัยให
ประธานสภาเทศบาลตำบล มีคำส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผู รับผิดชอบดำเนินการ  และใหเลือก
กันเองเปนประธานกรรมการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการ
ฝาฝนจริยธรรมน้ี  และใหมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคำวินิจฉัยใหผูกำกับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติจดัต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆมีคำส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

ขอ ๓๔  หากการดำเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ ๓๓  แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

ขอ ๓๕  การดำเนินการไตสวน สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนที่ ๒ นี้  ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษา
วนิัยและการดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม  

ขอ ๓๖ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด  เวนแต 
          ๑)  ปรากฏขอเท็จจรงิในภายหลังที่อาจทำใหผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
          ๒) กรณีถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามรถ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วนั นับแตวันท่ีรับทราบคำส่ังการลงโทษ   
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๓๗  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหดำเนินการตามควรแกกรณี  

เพื่อใหมีการแกไขหรือดำเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเขาสู
ตำแหนง  การพนจากตำแหนง  หรือการสั่งการใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี 

ขอ ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและ
ระดับตำแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
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ขอ ๓๙  ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดำเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคำวินิจฉัยให
ประธานสภาเทศบาล หรือผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ ่นนั้นๆ 
แลวแตกรณี มีคำสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรยิธรรม  และ
เมื่อมีคำสั่งลงโทษแลวใหประธานสภาเทศบาล หรือผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณี  แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดิน
ทราบตอไป 

ขอ ๔๐  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด 

ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม  โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป  หรือใหดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคำแนะนำของผูตรวจการแผนดินตอไป 

 
  ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
             กชเดชา กลุมไหม 

           (นายกชเดชา กลุมไหม) 
                               นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


