ประกาศสภาเทศบาลตําบลบานเพชร
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖3
*************************************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เป น เครื่ อ งมื อ กํ า กั บ ความประพฤติ ข องข าราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภู มิ ที่ส รางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
๔. ใหเกิดพั น ธะผูกพั นระหวางองคกรและบุ คคลในทุกระดับ ใหใช อํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ
๕. ป อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน โดยมิ ช อบ และความขั ดแย งทางผลประโยชน ที่ อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคู
ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอ ๑๖ ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จึงออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา ”ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
สภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

.../ ขอ ๓ ในประกาศนี้ ... (-๒-)

-๒-

ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบล
บ านเพชร ได แก ป ระธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุ การสภาเทศบาล สมาชิ กสภา
เทศบาลตําบลบานเพชร รวมทั้งบุคคลที่ฝายสภาทองถิ่นแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
สภาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ขอ ๔ ให ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ข อ ๗ ข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ในการรั ก ษาไว แ ละปฏิ บั ติ ซึ่ ง ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
.../ ขอ ๘ ขาราชการ ... (-3-)

-3ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดงกิริยา
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ
ซื้อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ ๑๓ ข าราชการการเมืองท องถิ่น ตองสรางจิตสํ านึกใหป ระชาชนในท องถิ่น ประพฤติตนเป น
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะ
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร
หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ ผู
ใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่นและตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจ
หนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่น
ใดของคูส มรส ญาติ สนิ ท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่ มีลักษณะเป น การกระทบกระเทื อนต อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ข อ ๒๐ ข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่น เมื่อ พ น จากตําแหน งแลว ต องไม นํ าขอมู ล ขาวสารอัน เป น
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาอยูในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนตําแหนง
ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด การ
ฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
.../ ขอ 23 ขาราชการ ... (-4-)

-4ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุข
และรับผังเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของทางราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิด หรือเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชนผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ใหประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) ดํ า เนิ น การเผยแพร ปลู ก ฝ ง ส ง เสริ ม ยกย อ งข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ที่ เป น
แบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๒) ให ค วามช ว ยเหลื อ ดู แ ล และคุ ม ครองข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถุกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหประธานสภาเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานเพชร ขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ประกอบดวย
๑) ประธานสภาเทศบาล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
.../ 2) สมาชิก... (-5-)

-5๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปนคณะกรรมการ
๓) กรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก จํ านวน ๖ คน ที่ ผูกํากับ ดูแลตามพระราชบั ญ ญั ติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ
๔) หัวหน าสํานักปลัดเทศบาล เป น เลขานุ การคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน าสํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล ดังกลาวตองไมถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน ใหนายกเทศมนตรี พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร
ที่เหมาะสม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรม มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสอง ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรีย กผู ถูกกล าวหา หรือขาราชการของหน วยงานมาชี้แจง หรือ ให ถอยคํ า หรื อส ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ ๒

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ข อ ๓๓ กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว า มี ก ารปฏิ บั ติ ฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรม ให
ประธานสภาเทศบาล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการโดยจะตองไต
สวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการหาขอจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นหรือ ปรากฏเหตุ ว า ประธานสภาเทศบาล ปฏิ บั ติ ฝ าฝ น ประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และ
ใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญั ติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
.../ ขอ 34 ... (-6-)

-6ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ ๒
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียน
ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิ บั ติฝาฝ นประมวลจริย ธรรมนี้ จะถือเป น การฝ าฝน จริย ธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสํ าคัญและระดับตําแหน ง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให ประธานสภา
เทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณีมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวให
ประธานสภาเทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแต
กรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผตู รวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม
โดยจั ด ให มีการประเมิ น การปฏิ บั ติตามประมวลจริย ธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือให ดํ าเนิ น การปรับ ปรุงแก ไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ เจริญเพชรกุล)
ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเพชร

