
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 
ของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  พ.ศ.๒๕61 

........................................... 

 ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามจัดทําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕6๐ มาตรา ๗6 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของเทศบาลตําบล
พรรณานิคม  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางาน
ดานตาง ๆ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา  ตอองคกร  ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
 ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ประกาศ นี้  เรียกวา ประกาศ วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  พ.ศ.๒๕61 

ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ขอ  ๓  ในประกาศ นี ้
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขอราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
“ขอราชการการเมืองทองถ่ิน”  หมายถึง  ขอราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน (ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาทองถ่ิน)  รวมท้ังบุคคลท่ีฝายสภาทองถ่ินแตงตั้งตามท่ีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภา
ทองถ่ินเทศบาลตําบลพรรณานิคม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอ  ๔  ใหประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 ขอ ๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล              
โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 

 (๑)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 

(๔)   การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕)   การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖)   การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗)   การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๘)   การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  
(๙)   การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ตลอดจนเปน
แบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอ ๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ ๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรม   
ท้ังโดยสวนตัว และโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน  ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน โดยไมแสดงกิริยา  
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ  ดวยความรับผิดชอบ  
ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 



ขอ ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมือง
ท่ีดี  รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   

ขอ ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผู อ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอ่ืน  ไมวาจะ
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  

ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แตงตั้ง  ยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการซ่ึงมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจาก
ตําแหนง  ท้ังนี้  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัวหรือ                
ผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจหนาท่ี
ของตนโดยมิชอบ 

ขอ  ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพ หรือการงานอ่ืน
ใดของคูสมรส  ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ขอ  ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง ผู
สมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ขอ  ๒๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับ
ของทางราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  ท้ังนี้  ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันท่ีพนจากตําแหนง 

ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางท่ีผิด                       
การฉอฉล  หลอกลวง  หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชนตาง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  และจะตองดูแลใหคูสมรส                   
ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

ขอ  ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบ  และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ  เอาใจใสทุกขสุข  
และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือก
ปฏิบตัิ 

ขอ  ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ                  
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น 



ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ 

ขอ  ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู
ท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผู เปดบอนการพนัน หรือผู ท่ีของเก่ียวกับยาเสพติด  อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ขอ  ๒๙   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี  เม่ือปฏิบัติหนาท่ี
บกพรอมหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๓๐ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  มีหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  (๒)ใหความชวยเหลือ  ดูแลและคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   
  (๓)  การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผูนั้นจะกระทํามิได   เวนแตจะไดรับความเห็บชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (๔)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้   
 ขอ ๓๑  ใหประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ข้ึนเพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบดวย 
  (๑)   ประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  เปนประธานกรรมการจริยธรรม 
  (๒)  สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  เปน คณะกรรมการ 
  (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก    จํานวน  ๖  คน  ท่ีผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูเลือก เปนคณะกรรมการ   
  (๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการคณะกรรมการ  ท้ังนี้  
หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน  หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม  พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝาย
บริหาร 
 ขอ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
  (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
อาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 



  (๓)  ขอความรวมมือใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับ 

สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๓๓  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  ให
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมี
คําวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  มี
คําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  ประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  และใหเลือกกันเองเปน
ประธานคณะกรรมการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการ  ฝาฝนจริยธรรม
นี้   และใหมี คําวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผู กํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 ขอ ๓๔  หากการดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ  ๓๓  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม                  
ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๓๗ 
 ขอ ๓๕  การดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม                  
สวนท่ี  ๒  นี้  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนท่ีสุด  เวนแต 
 (๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 (๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ  ๓๗  เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 

 

 



หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 ขอ ๓๗  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง 
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและระดับตําแหนง  
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๓๙  ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  หรือผู
กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ  แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเม่ือคําสั่งลงโทษแลวให ประธานสภา
เทศบาลตําบลพรรณานิคม  หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครอง สวนทองถ่ินนั้น ๆ  
แลวแตกรณี  แจงคณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 ขอ  ๔๐  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูตรวจการแผนดินเปน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ  ๔๑  ใหคณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  
โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีทุ้ก ๆ ๑  ป  หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                            

                            
                            (นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย) 

                            ประธานสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


