
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานเพชร 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองฝายบริหารของเทศบาลตําบลบานเพชร 

พ.ศ. ๒๕63 
---------------- 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองฝายบริหารของเทศบาลตําบลบานเพชร นี้จัดทํา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๗6 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลบานเพชร เพ่ือใหดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
                   ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการการเมืองฝายบริหารของเทศบาล
ตําบลบานเพชร พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลบานเพชรจึงออกประกาศดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาล
ตําบลบานเพชร พ.ศ. 2563”  
 ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแต วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
               “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาล
ตําบลบานเพชร 
               “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
              “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร
เทศบาลตําบลบานเพชร  
         ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร เปนผูรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

.../ หมวด 2 ... (-2-) 
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                                                          หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
          ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถ่ิน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะตองยึดม่ันใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  10  ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

                          (10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

 
สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ 6  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ตลอดจนเปน
แบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอ 7  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ 8  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 

ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัว
และโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไมแสดงกิริยา หรือใช
วาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตองถือเอาผล 
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี    
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

.../ ขอ 14 ... (-3-) 
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ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทาง
ทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไปกาวกาย
หรือแทรกแซงการบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้เวนแตเปนเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิด      
กาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจหนาท่ีของตนโดย  
มิชอบ 

ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอ่ืนใดของคู
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน ท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจ   
หนาท่ีตามกฎหมาย 

ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผูสมควร
ดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของทาง
ราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนท้ังนี้ภายในกําหนด  

ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริตการใชอํานาจในทางท่ีผิดการฉอฉล 
หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใน
ครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอเอาใจใสทุกขสุข  และ 
รับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทางราชการให 
เปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น 

ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ  
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผู ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผูท่ีมี

ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูท่ีของเก่ียวกับยาเสพติด  อันอาจกระทบกระเทือน  
ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 
  

.../ หมวด 3 ... (-4-) 
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หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ 30 ใหนายกเทศมาตรีตําบลบานเพชร มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝงสงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสอง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

(๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผู นั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 

(๔) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

ขอ ๓๑ ใหนายกเทศมาตรีตําบลบานเพชร แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน   
ฝายบริหารเทศบาลตําบลบานเพชร ข้ึนเพ่ือควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย 

๑) นายกเทศมาตรีตําบลบานเพชร  เปนประธานคณะกรรมการจรยิธรรม 
๒) ตัวแทนฝายบริหารท่ีนายกเทศมาตรีตําบลบานเพชร  /แตงตั้งจํานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ท่ีผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ 
๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร เปนเลขานุการคณะกรรมการ ท้ังนี้ หัวหนาสํานักปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากหัวหนาสํานักปลัดเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอนใหนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร  พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหารท่ีเหมาะสม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล 
2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลบานเพชร โดยอาจมีผูรองขอ

หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
3) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือนิติ

บุคคลอ่ืน ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
๖) สงเรื่องใหผู ตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น  เปนเรื่องสําคัญหรือมี

ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

  ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับ
ใชโดยอนุโลม 
 

.../ สวนท่ี 2 ... (-5-) 



หน้า ๕  
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

       ขอ 33 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จ
จริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรม และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยให
นายกองคการบริหารสวนมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

      กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวานายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร  ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการ    
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

     ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ              
ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน ประมวลจริยธรรม ใหสั่งลงโทษผู    
ฝาฝนตามขอ ๓๗ 

     ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนท่ี ๒ นี้ให
นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

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

ผูตรวจการแผนดิน ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

         ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณา  ในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง หรือ
การสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

       ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณา
จากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

        ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเหลืองหรือผู
กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม   และเม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวใหนายกเทศบาลตําบลบานเพชร
หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ แลวแตกรณีแจงคณะกรรมการจริยธรรม 
เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

        ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
        ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  

โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

.../ ท้ังนี้ ... (-6-) 



หน้า ๖  
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 

          ( นายกิตติพงศ   ธรรมโสภารัตน) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร 

 


