
 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบานเพชร  
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. ๒๕๖3 
************************************* 

 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานดานตางๆ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําให เกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคู
ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอ ๑๖ ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  จึงออกประกาศ 
ไวดังตอไปนี้ 

 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา ”ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๑” 
 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
 
 

.../ ขอ ๓  ในประกาศนี้ ... (-๒-) 
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 ขอ ๓ ในประกาศนี ้
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
 “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินเทศบาลตําบล
บานเพชร ไดแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบานเพชร รวมท้ังบุคคลท่ีฝายสภาทองถ่ินแตงตั้ง ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
 ขอ ๔ ให ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร  เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 

 ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนให

นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 

  ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตลอดจนเปน
แบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติ ซ่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

.../ ขอ ๘ ขาราชการ ... (-3-) 
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 ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดย
สวนตัวและโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไมแสดงกิริยา 
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติและตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ 
ซ้ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
 ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปน
พลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะ
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
 ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการซ่ึงมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร 
หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ ผู
ใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจ
หนาท่ีของตนโดยมิชอบ 
 ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืน
ใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
 ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซ่ึงตนไดมาอยูในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน 
ท้ังนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันท่ีพนตําแหนง 
 ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน    ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางท่ีผิด การ
ฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 

.../ ขอ 23 ขาราชการ ... (-4-) 
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 ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ 
ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกขสุข 
และรับผังเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
 ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของทางราชการเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 
 ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ 
ของชาติ 
 ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย 
หรือผูท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชนผูเปดบอนการพนัน หรือผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
 ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาท่ี
บกพรองหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๓๐ ใหประธานสภาเทศบาล มีหนาท่ีกํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถุกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผูนั้นกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

๔) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 ขอ ๓๑ ใหประธานสภาเทศบาล แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน
ฝายสภาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเพชร ข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกอบดวย 

๑) ประธานสภาเทศบาล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
.../ 2) สมาชิก... (-5-) 
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๒) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปนคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ท่ีผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ 
๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปน เลขานุการคณะกรรมการ ท้ังนี้ หัวหนาสํานักงาน

สํานักปลัดเทศบาล ดังกลาวตองไมถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน ใหนายกเทศมนตรี พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร
ท่ีเหมาะสม 
 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรม มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
๒) สอดสอง ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานมาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

   

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๓๓    กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
ประธานสภาเทศบาล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการโดยจะตองไต
สวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการหาขอจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และ
ใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

.../ ขอ 34 ... (-6-) 
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ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนท่ี ๒ 
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
   

ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนท่ีสุด เวนแต 
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียน

ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง 
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให ประธานสภา
เทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  แลวแตกรณีมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวให
ประธานสภาเทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ แลวแต
กรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป  
 ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม 
โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
  

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   2   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
      
    (ลงชื่อ)   
        (นายสมบัติ    เจริญเพชรกุล) 
    ตําแหนง   ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร 
       

 


