
 
 
                                                                  

 

 

 
 

ประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลตลาด 

พ.ศ. 2564  

 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา 

 

 
 

 
 

เทศบาลต าบลตลาด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



 

 
 

 

 

ค าน า 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม 

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน  โดยการ                   

ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐในหน่วยงาน นั้น 
 

ดังนั้น เพื่ อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕6๐ เทศบาลต าบลตลาด จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจรยิธรรม

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาด และเพื่อ

เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติงาน ก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม  ต่อไป 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาด 

      พ.ศ. ๒๕64 

      _______________ 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดนี้

จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76             

วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลตลาด เพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       

ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ เทศบาลต าบลตลาด จึง

ออกประกาศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

  ข้อ ๑  ในประมวลจรยิธรรมนี้  “ประมวลจรยิธรรม”  หมายถึง  ประมวลจรยิธรรมของ

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาด   
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“ข้าราชการ” หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น   

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลต าบลตลาด  

“ลูกจา้ง” หมายถึง ลูกจา้งสังกัดเทศบาลต าบลตลาด 

  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลตลาด 
 

ข้อ ๒  ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลตลาดรักษาการตามประมวลจรยิธรรมนี้  

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

  ข้อ 3  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดทุกคน มีหน้าที่

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความ

สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  

ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมจีิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชนส์่วนตน และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 

(๘) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส  

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

        (๑๐) การสร้างจติส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

  ข้อ ๔  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
 

  ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของเทศบาลต าบลตลาดต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

  ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของเทศบาลต าบลตลาดต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการเป็นพลเมืองด ี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

  ข้อ ๗  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องไม่ประพฤติตน

อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ที่ 
 

  ข้อ ๘  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล

ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

และประชาชน 
 

  ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องมุ่งแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

หนว่ยงานและประชาชน 
 

  ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของเทศบาลต าบลตลาดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความสุภาพ เรียบร้อย  
 

  ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องรักษาความลับที่

ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และ

ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 

  ข้อ ๑๒  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องรักษาและ

เสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างผูร้่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 

  ข้อ ๑๓  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของเทศบาลต าบลตลาดต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน

หรอืไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน หรอื 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย

ธรรมจรรยาหรอืการให้ตามประเพณี 
 

  ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดต้องประพฤติตนให้

สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มมีนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

  ข้อ ๑๕  ให้ส านักปลัด เทศบาลต าบลตลาด มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

   (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล

ให้นายกเทศมนตรีต าบลตลาด หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ

ด าเนินการตามที่นายกเทศมนตรีต าบลตลาด หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น

เองก็ได้ 

   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลั่นแกล้งหรอืถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรี

ต าบลตลาด หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร                   

อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีต าบลตลาด หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการ

แผ่นดนิก็ได้ 

   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูก

กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  

ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ 

เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
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(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๖ ) ด า เนินการอื่ นตามที่ ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านัก

ปลัด เทศบาลต าบลตลาด 
 

  ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลตลาด แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น   เพื่อ

ควบคุม ก ากับ ให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  

   (๑) ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้

เหลือสองคน 

   (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน

เทศบาลต าบลตลาด ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาด 

จ านวนสองคน 

   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอ

ชื่อและคัดเลือกใหเ้หลือสองคน   

   ให้หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลตลาด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จรยิธรรม  และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมได้ตามความเหมาะสม 

   กรรมการจรยิธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
 

  ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม

นีใ้นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ

อุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินจิฉัยโดยเร็ว 

   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย   

มีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง

หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา

ชีแ้จงหรอืให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า  

หรอืให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
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   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจรยิธรรมเป็นที่สุด 

   (๖)  ส่งเรื่องใหผู้้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น

เรื่องส าคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้ังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมตอ่ข้าราชการผู้นัน้ 

   (๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองมาใช้บังคับ 

 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน

ประมวลจรยิธรรม  ให้ นายกเทศบาลต าบลตลาด เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการ 
 

ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 

ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 

ความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความ

ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามา

ประกอบการพิจารณา  
 

ข้อ ๒๑  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย

ให้ด าเนินการทางวินัย   
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  ข้อ ๒๒ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ 

๑๙  และข้อ ๒๑ ให้น าแนวทางและวธิีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย  

และการด าเนินการทางวินัยขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ด าเนินการตามนั้น               

เว้นแตจ่ะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด

ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่

ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจาก

ต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุง

ตนเองหรอืได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณ ี

 

  ข้อ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑  

แล้ว ให้เทศบาลต าบลตลาด ด าเนนิการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 

  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จรยิธรรมของเทศบาลต าบลตลาด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  

 

  ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลตอ่ผู้ตรวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-8- 

 

     

บทเฉพาะกาล 

 

  ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจรยิธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
 

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
   

ประกาศ  ณ   วันที่  2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

( นายธูป     รอดจอหอ ) 

        นายกเทศมนตรตี าบลตลาด 

 

 

 

 


