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คานา
ด้วยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม
บัญ ญั ติให้หน่วยงานของรัฐต้องมี การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน โดยการก าหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕60 เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนอง
ทุ่ม และเพื่ อ เป็น หลั ก และแนวทางปฏิบัติงาน ก ากั บ ความประพฤติของตนในการปฏิ บัติ งานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม ต่อไป

นายนาวา เอกทัศน์
นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
พ.ศ. ๒๕62
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
นี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรค
สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผูร้ ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้รวมถึ งเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่ว มสาหรับ องค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕61 เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

-2“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบล
นาหนองทุ่ม
ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มรักษาการตามประมวลจริยธรรม
นี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มทุกคน มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ
ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่ว มกั น พั ฒ นาชุมชนให้ น่ าอยู่คู่ คุ ณ ธรรมและดู แลสภาพสิ่ งแวดล้อ มให้ สอดคล้อ งรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ปัจจุบัน
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จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มต้องจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้ อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้ อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้ อ งไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการ พนัก งาน และลูก จ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม ต้องปฏิบั ติ
หน้ าที่ อ ย่างเต็ ม ก าลั งความสามารถด้วยความเสี ย สละ ทุ่ม เทสติปั ญ ญา ความรู้ความสามารถ ให้
บรรลุผลส าเร็จและมีประสิท ธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้ อ งมุ่ ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนัก งาน และลูก จ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม ต้องปฏิบั ติ
หน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรียบร้อย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้างของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้อ งรัก ษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มต้องรักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ างของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม ต้ อ งไม่ ใช้
สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูร้ ้องเรียน หรือ

-4บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่มต้องประพฤติ
ตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อ่นื มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สานักปลัด เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล
ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือ
อาจดาเนินการตามที่นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรี
ต าบลนาหนองทุ่ ม หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรมไม่ ให้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อ ข้ าราชการผู้ นั้ น ตามควร
อาจยื่ นเรื่องโดยไม่ ต้อ งผ่านนายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ ม หรือคณะกรรมการจริย ธรรมไปยั ง
ผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ ถู ก กลั่ นแกล้ งหรือ ถู ก ใช้อ านาจโดยไม่ เป็ น ธรรม การด าเนิ นการต่อ ข้าราชการที่ อ ยู่ระหว่างถู ก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

-5(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๖) ดาเนินการอืน่ ตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานัก
ปลัด เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ งเป็ น ข้ า ราชการที่ ไม่ ได้ ด ารงต าแหน่ งสายงานผู้ บ ริ ห ารใน
เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบล
นาหนองทุ่ม จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอ
ชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นีใ้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินจิ ฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผูท้ ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชีแ้ จงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผูแ้ ทนหรือบุคคลในสังกัดมาชีแ้ จงหรือให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถ้ ูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้ าชีแ้ จงหรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

-6(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน
เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด รั บ เรื่ อ งให้ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผบู้ ังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นนั้
(๘) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว่ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้ นายกเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้ อ ๑๙ การด าเนิ น การตามข้ อ ๑๘ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ า ยแรงหรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝ่ า ฝื น ความจงใจหรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ
ความสาคัญ และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่า ฝืน อายุ ประวัติ และความ
ประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อ มแห่ ง กรณี ผลร้ายอัน เกิ ด จากการฝ่าฝื น และเหตุ อื่ น อัน ควรน ามา
ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๑ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ข้อ เท็ จ จริ ง ว่ าเป็ น การฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรม แต่ ไม่ ถึ ง กั บ เป็ น ความผิ ด ทางวินั ย ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย
ให้ดาเนินการทางวินัย

-7ข้อ ๒๒ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ
๑๙ และข้อ ๒๑ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๓ การสั่ งการของผู้ รับ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามข้อ ๒๑ ให้ ด าเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีก ารแก้ไขหรือดาเนินการที่
ถู ก ต้ อ ง หรือ ตั ก เตื อ น หรือ น าไปประกอบการพิ จ ารณาการแต่ งตั้ งการเข้าสู่ ต าแหน่ ง การพ้ น จาก
ตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุง
ตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑
แล้ว ให้เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๖ ผู้ถู ก ลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุ ก ข์หรืออุท ธรณ์ ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๗ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ พร้อ มด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

-8ระดั บ จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ก รกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62

( นายนาวา เอกทัศน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม

