ประกาศเทศบาลตําบลเมืองชุม
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝ!ายสภาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองชุม พ.ศ.2557
............................................................
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เป5นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภาท8องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองชุม ที่สร8างความโปร!งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป5นสากล และ
ประสิทธิผล
2.ยึดถือเป5นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย!างสม่ําเสมอ และเป5นเครื่องมือ การตรวจสอบ
การทํางานด8านต!าง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อให8การดําเนินงานเป5นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย!างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําให8เกิดรูปแบบองคกรอันเป5นที่ยอมรับ เพิ่มความน!าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก!
ผู8รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู8มีส!วนได8เสีย
4. ให8เกิดพันธะผูกพันระหว!างองคกรและบุคคลในทุกระดับ ให8ใช8อํานาจในขอบเขต
สร8างระบบความรับผิดชอบต!อตนเอง ต!อผู8บังคับบัญชาหรือผู8ใต8บังคับบัญชา ต!อองคกร ต!อประชาชน
และต!อสังคม ตามลําดับ
5. ปBองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแย8งทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร8างความโปร!งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช8เป5นค!านิยมร!วมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเป5นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู!ไปกับระเบียบและกฎข8อบังคบอื่น ๆ อย!างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความใน ข8อ 16 (6) แห!งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด8วยข8อบังคับการ
ประชุมสภาท8องถิ่น พ.ศ. 2547 เทศบาลตําบลเมืองชุม จึงออกประกาศ ว!าด8วยประมวลจริยธรรมของ
ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภาท8องถิ่น ไว8ดังต!อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข8อ 1 ประกาศนี้ เรียกว!า“ว!าด8วยประมวลจริยธรรมของข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภา
ท8องถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองชุม พ.ศ. 2557
ข8อ 2 ประกาศบังคับนี้ให8ใช8บังคับตั้งแต! 15 มีนาคม 2557 เป5นต8นไป
ข8อ 3 ในประกาศว!าด8วยประมวลจริยธรรมของข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:าย
สภาท8องถิ่น นี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข8าราชการการเมืองท8องถิ่น
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ฝ:ายสภาท8องถิ่นเทศบาลตําบลเมืองชุม
“ ข8าราชการการเมืองท8องถิ่น” หมายถึง ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภาท8องถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท8องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ:ายสภาท8องถิ่น
แต!งตั้งตามที่บัญญัติไว8ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองส!วนท8องถิ่นนั้น
“ คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข8าราชการ
การเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภาท8องถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองชุม
ข8อ 4 ให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม เป5นผู8รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป/นคานิยมหลัก
ข8อ 5 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่น มีหน8าที่ดําเนินการให8เป5นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนส!วนรวม เป5นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให8บริการแก!ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต8องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป5นค!านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3)การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว!าประโยชนส!วนตนและไม!มี
ผลประโยชนทับซ8อน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต8อง เป5นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให8บริการแก!ประชาชนด8วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม!เลือกปฏิบัติ
6)การให8ข8อมูลข!าวสารแก!ประชาชนอย!างครบถ8วนถูกต8องและไม!บิดเบือน
ข8อเท็จจริง
7) การมุ!งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร!งใส และตรวจสอบได8
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป5นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ข8อ 6 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องจงรักภักดีต!อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเป5นแบบอย!างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป5นประมุข
ข8อ 7 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องเป5นแบบอย!างที่ดีในการรักษาไว8และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข8อ 8 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องเป5นแบบอย!างที่ดีในการเป5นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย!างเคร!งครัด
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ข8อ 9 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องปฏิบัติตนอยู!ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทั้งโดยส!วนตัวและโดยหน8าที่รับผิดชอบต!อสาธารณชน ทั้งต8องวางตนให8เป5นที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน
ข8อ 10 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องเคารพสิทธิ เสรีภาพส!วนบุคคลของผู8อื่น โดยไม!
แสดงกริยา หรือใช8วาจาอันไม!สุภาพ อาฆาตมาดร8าย หรือใส!ร8ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข8อ 11 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและต8อง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเป5นสิ่งสูงสุด
ข8อ 12 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องรับใช8ประชาชนอย!างเต็มความสามารถด8วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เป5นธรรม ไม!เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข8อ 13 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องสร8างจิตสํานึกให8ประชาชนในท8องถิ่นประพฤติตนเป5น
พลเมืองที่ดี ร!วมกันพัฒนาชุมชนให8น!าอยู!คู!คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล8อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข8อ 14 ข8าราชการเมืองท8องถิ่นต8องไม!ใช8หรือยินยอมให8ผู8อื่นใช8สถานะหรือตําแหน!ง
การเป5นข8าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได8โดยชอบด8วยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผู8อื่น
ไม!ว!าจะเป5นประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม!ก็ตาม
ข8อ 15 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องไม!ใช8สถานะหรือตําแหน!งการเป5นข8าราชการ
การเมืองเข8าไปก8าวก!ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต!งตั้ง ย8าย โอน เลื่อนตําแหน!ง และเลื่อนชั้นเงินเดือน
ของข8าราชการซึ่งมีตําแหน!งหรือเงินเดือนประจําและมิใช!ข8าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ8างของ
หน!วยงานราชการ หน!วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ8นใหญ! หรือราชการส!วนท8องถิ่นหรือให8
บุคคลดังกล!าวพ8นจากตําแหน!ง ทั้งนี้เว8นแต!เป5นการปฏิบัติตามอํานาจหน8าที่ตามกฎหมาย
ข8อ 16 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องไม!ยินยอมให8คู!สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู8ใกล8ชิดก8าวก!าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน8าที่ของตนหรือของผู8อื่น และต8องไม!ยินยอมให8ผู8อื่นใช8
อํานาจหน8าที่ของตนโดนมิชอบ
ข8อ 17 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องระมัดระวังมิให8การประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรือการงานอื่นใดของคู!สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป5นกากระทบกระเทือน
ต!อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน8าที่ของตน
ข8อ 18 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องรักษาความลับของทางราชการเว8นแต!เป5นการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน8าที่ตามกฎหมาย
ข8อ 19 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแต!งตั้งผู8สมควรดํารงตําแหน!งต!างๆ
ข8อ 20 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นเมื่อพ8นจากตําแหน!งแล8ว ต8องไม!นําข8อมูลข!าวสาร
อันเป5นความลับของทางราชการซึ่งตนได8มาในระหว!างอยู!ในตําแหน!งไปใช8เพื่อเกิดประโยชนแก!องคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองปQ นับจากวันที่พ8นจากตําแหน!ง
ข8อ 21 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องเปRดเผยข8อมูลการทุจริต การใช8อํานาจในทางที่ผิด
การฉ8อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให8ราชการเสียหายต!อเจ8าหน8าที่ผู8รับผิดชอบ
ข8อ 22 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องไม!เรียกร8องของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนต!าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน8าที่ของตน และจะต8องดูแลให8คู!
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช!นเดียวกัน
ข8อ 23 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องปฏิบัติต!อองคกรธุรกิจที่ติดต!อทําธุรกิจกับ
หน!วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย!างเท!าเทียมกัน โดยไม!เลือกปฏิบัติ
ข8อ 24 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย!างสม่ําเสมอ
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เอาใจใส!ทุกขสุข และรับฟUงเรื่องราวร8องทุกขของประชาชน และรีบหาทางช!วยเหลืออย!างเร!งด!วน
อย!างเท!าเทียมกันโดยไม!เลือกปฏิบัติ
ข8อ 25 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่น ต8องไม!ใช8หรือบิดเบือนข8อมูลข!าวสารของราชการ
เพื่อให8เกิดความเข8าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผู8อื่น
ข8อ 26 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องรักษาทรัพยสินของทางราชการและใช8ทรัพยสิน
ของทางราชการให8เป5นไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เท!านั้น
ข8อ 27 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องไม!ประพฤติตนอันอาจก!อให8เกิดความเสื่อมเสีย
ต!อเกียรติภูมิของชาติ
ข8อ 28 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องไม!คบหาหรือให8การสนับสนุนแก!ผู8ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู8ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช!น ผู8เปRดบ!อนการพนัน หรือผู8ที่ข8องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต!อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน8าที่ของตน
ข8อ 29 ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นต8องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก!กรณี
เมื่อปฏิบัติหน8าที่บกพร!องหรือปฏิบัติหน8าที่ผิดพลาดร8ายแรง

หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ข8อ 30 ให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม มีหน8าที่กํากับดูแลให8มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย!างทั่วถึงและเคร!งครัด โดยมีอํานาจหน8าที่ ดังนี้
1) ดําเนินการเผยแพร! ปลูกฝUง ส!งเสริม ยกย!องข8าราชการการเมืองท8องถิ่น
ที่เป5นแบบอย!างที่ดี และติดตามสอดส!องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย!างสม่ําเสมอ
2) ให8ความช!วยเหลือ ดูแล และคุ8มครองข8าราชการการเมืองท8องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย!างตรงไปตรงมา มิให8ถูกกลั่นแกล8งหรือถูกใช8อํานาจโดยไม!เป5นธรรม
3) การดําเนินการต!อข8าราชการการเมืองท8องถิ่นที่อยู!ระหว!างถูกกล!าวหา
ว!าไม!ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต!อสิทธิหน8าที่ของผู8นั้นจะกระทํามิได8
เว8นแต!จะได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล8ว
4) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข8อ 31 ให8ประธานสภาเทศมนตรีตําบลหินตก แต!งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข8าราชการการเมืองท8องถิ่นฝ:ายสภาท8องถิ่นเทศบาลตําบลเมืองชุม ขึ้นเพื่อควบคุมกํากับให8มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด8วย
1) ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม เป5นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
2) สมาชิกสภาท8องถิ่นที่สภาท8องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน เป5น
คณะกรรมการ
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3) กรรมการผู8ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 6 คนที่ผู8กํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองส!วนท8องถิ่นนั้น ๆ เป5นผู8เลือก เป5น คณะกรรมการ
4) หัวหน8าสํานักงานปลัดองคปกครองส!วนท8องถิ่น เป5นเลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหน8าสํานักงานปลัดองคปกครองส!วนท8องถิ่นดังกล!าวต8องไม!เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก!อน หากเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมาก!อนให8 นายกเทศมนตรีตําบลหินตกพิจารณาแต!งตั้งข8าราชการจากตําแหน!งใน
ฝ:ายบริหาร
ข8อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน8าที่ ดังนี้
1) ควบคุม กํากับ ส!งเสริม และให8คําแนะนําในการใช8บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองส!วนท8องถิ่น
2) สอดส!องดูแลให8มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง
ส!วนท8องถิ่น โดยอาจมีผู8ร8องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได8
3) ขอความร!วมมือให8กระทรวง กรม หน!วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน!วยงาน
อื่นของรัฐ หรือห8างหุ8นส!วน บริษัท ชี้แจงข8อเท็จจริง ส!งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข8อง ส!งผู8แทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให8ถ8อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4) เรียกผู8ถูกกล!าวหา หรือข8าราชการของหน!วยงานนี้มาชี้แจง หรือให8ถ8อยคํา
หรือให8ส!งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปUญหาอันเกิดจากการใช8บังคับประมวลจริยธรรมนี้
6) ส!งเรื่องให8ผู8ตรวจการแผ!นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว!าเรื่องนั้น
เป5นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว8างหลายองคกรปกครองส!วนท8องถิ่น
7) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู8ตรวจการแผ!นดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให8นํากฎหมายว!าด8วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช8บังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ข8อ 33 กรณีมีการร8องเรียนหรือปรากฏเหตุว!ามีการปฏิบัติฝ:าฝVนประมวลจริยธรรม
ให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม ส!งเรื่องให8คณะกรรมการจริยธรรม เป5นผู8รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ โดยจะต8องไต!ส!วนข8อเท็จจริง สืบสวนหาข8อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ:าฝVนจริยธรรมนี้ และให8มี
คําวินิจฉัยโดยเร็ว และให8คณะกรรมการจริยธรรมส!งผลคําวินิจฉัยให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม
มีคําสั่งลงโทษผู8ฝ:าฝVนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการร8องเรียนหรือปรากฏเหตุว!าประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม ปฏิบัติฝ:าฝVน
ประมวลจริยธรรม ให8คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู!เป5นผู8รับผิดชอบดําเนินการ และให8เลือกกันเองเป5น
ประธานคณะกรรมการ โดยจะต8องไต!สวนข8อเท็จจริง สืบสวนหาข8อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ:าฝVน
จริยธรรมนี้ และให8คําวินิจฉัยโดยเร็ว และให8คณะกรรมการจริยธรรมส!งผลคําวินิจฉัยให8ผู8กํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองส!วนท8องถิ่นนั้น ๆ มีคําสั่งลงโทษผู8ฝ:าฝVนประมวลจริยธรรม
ข8อ 34 หากการดําเนินการไต!สวน สืบสวน สอบสวนตามข8อ 33 แล8ว ไม!ปรากฏ
ข8อเท็จจริงว!ามีการฝ:าฝVนประมวลจริยธรรมให8สั่งยุติเรื่อง แต!หากปรากฏข8อเท็จจริงว!าเป5นการฝ:าฝVน
ประมวลจริยธรรม ให8สั่งลงโทษผู8ฝ:าฝVนตามข8อ 37
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ข8อ 35 การดําเนินการไต!สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู8ฝ:าฝVน
ตามส!วนที่ 2 นี้ ให8นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองส!วนท8องถิ่น มาบังคับใช8โดยอนุโลม
ข8อ 36 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให8ถือเป5นที่สุด เว8นแต!
1) ปรากฏข8อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให8ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผู8ถูกลงโทษตามข8อ 37 เห็นว!าตนเองไม!ได8รับความเป5นธรรม
ให8สามารถร8องเรียนต!อผู8ตรวจการแผ!นดินได8ภายใน 30 วันนับแต!วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข8อ 37 การปฏิบัติฝ:าฝVนประมวลจริยธรรมนี้ ให8ดําเนินการตามควรแก!กรณี
เพื่อให8มีการแก8ไขหรือดําเนินการที่ถูกต8อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณา
ในการเข8าสู!ตําแหน!ง การพ8นจากตําแหน!ง หรือการสั่งให8ผู8ฝ:าฝVนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได8รับการพัฒนา
แล8วแต!กรณี
ข8อ 38 การปฏิบัติฝ:าฝVนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป5นการฝ:าฝVนจริยธรรมร8ายแรง
หรือไม!ให8พิจารณาจากพฤติกรรมของผู8ฝ:าฝVน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหน!ง ตลอดจนหน8าที่ความรับผิดชอบของผู8ฝ:าฝVน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล8อมแห!งกรณี ผลร8ายอันเกิดจากการฝ:าฝVนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข8อ 39 ให8คณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามข8อ 35 และส!งผลคําวินิจฉัย
ให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม หรือผู8กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองส!วนท8องถิ่น
นั้น ๆ แล8วแต!กรณีมีคําสั่งลงโทษผู8ฝ:าฝVนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และ
เมื่อมีคําสั่งลงโทษแล8วให8ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม หรือผู8กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคการปกครองส!วนท8องถิ่นนั้น ๆ แล8วแต!กรณี แจ8งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให8ผู8ตรวจการ
แผ!นดินทราบต!อไป
ข8อ 40 กรณีเกิดปUญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให8ผู8ตรวจการแผ!นดินเป5นผู8วินิจฉัยชี้
ขาด
ข8อ 41 ให8คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก8ไขประมวลจริยธรรม
ให8มีความเหมาะสม โดยจัดให8มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปQ
หรือให8ดําเนินการปรับปรุงแก8ไขประมวลจริยธรรมให8มีความเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของผู8ตรวจการแผ!นดินต!อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เป5นต8นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2557

( นายบุญศรี สุวรรณประภา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม

