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ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 

 
  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาล
ต าบลเทพาลัย ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่อ งมือการตรวจสอบ
การท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ            
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขต     
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และ   
ต่อสังคมตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตรา 279 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) มาตรา 48  เตรส เทศบาล
ต าบลเทพาลัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ข้อ  1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563” 
  ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ท าการประกาศใช้เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในประกาศนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเทพาลัย 



 
 

   “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ” หมายถึง ข้าราชกรการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมทั้งบุคคล         
ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
   “คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลเทพาลัย 
  ข้อ  4  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประ ชาชนตามหลัก            
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
   1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   3)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเ มืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 

  ข้อ  6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอ ย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีและเคารพ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 



 
 

  ข้อ  9  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือนประเทศชาติและ
ต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  11  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดย       
ไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ  12  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
  ข้อ  13  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประช าชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ข้อ  14  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ  15  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง  และเลื่อนขั้ นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว     
พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  16  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินย้อมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่านหือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจหน้าที่
ของตนโดยมิชอบ 
  ข้อ  17  ข้าราชการการเมืองท้ องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือ
การงานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกรทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  18  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษา ความลับของทางราช การ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  19  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
  ข้อ  20  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเม่ือพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นความลับทางราชการซึ่งตนได้มาในช่วงระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ีอเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ 
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ  21  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทาง ที่ผิด 
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  22  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดู แลให้คู่สมรส  
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 



 
 

  ข้อ  23  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  24  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจ
ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
  ข้อ  25  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เกิดวามเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ  26  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น 
  ข้อ  27  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้อ งไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ  28  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมายหรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนพนัน หรือผู้ที่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  29  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ  30  ให้นายกเทศมนตรี ต าบลเทพาลัย มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   1)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามลอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   2)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
   3)  การด าเนินการต่อข้าราชการการเมื องท้องถิ่นท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   4)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลกิจจริยธรรมนี้ 
  ข้อ  31  ให้นายกเทศมนตรี ต าบลเทพาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาล ต าบล เทพาลัย ขึ้นเพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
   1)  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 
   2)  ตัวแทนฝ่ายบริหารที่ นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลั ย แต่งตั้งจ านวน 2 คน เป็น
คณะกรรมการ 



 
 

   3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน ที่นายกเทศมนตรีเทพาลัยแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการ 
   4)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเ คยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 
   
  ข้อ  32  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือท าตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   3)  ขอความร่วมให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้ อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ  ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือ ปารากฎเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม      
ให้นายกเทศมนตรี ต าบล เทพาลัย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ   
โดยจะต้อง   ไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัย
โดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 
  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏว่าเหตุว่านายกเทศมนตรี ต าบลเทพาลัย ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้ เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้
มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ   34  หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37 



 
 

  ข้อ  35  การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธ รรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ส่วนที่ 2 นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  36  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   1)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วัน รับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  37  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี 
เพ่ือให้มีการแกไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่ง การ
พ้นจากต าแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  38  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบพิจารณา 
  ข้อ  39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย หรือผู้
ก ากับผู้แลตามพระราชเทศบาล มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม และเม่ือมีค าสั่งลงโทษแล้วให้ นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ  40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาด 
  ข้อ  41  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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