ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
หลักคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
๖. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห ง พระราชบัญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงออกระเบียบ ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหาร ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

-๒ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารฯ
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)
รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหาร เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ขอ ๔ ให นายกเทศมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทบั ซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือขอเท็จจริง
๖) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๗) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๘) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

-๓สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการเมืองทองถิ่น
ขอ ๖ ขาราชการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดย
ไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ
และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข อ ๑๓ ข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ต อ งสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น
ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ข อ ๑๔ ข า ราชการการเมือ งท อ งถิ่น ต องไมใช ห รือยิน ยอมใหผู อื่น ใช ส ถานะหรื อ
ตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเอง หรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมื อ งเข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการบรรจุ แตง ตั้ง ย า ย โอน เลื่ อนตํ า แหน ง และเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจาง ของ

-๔หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ข อ ๑๖ ข า ราชการเมื อ งท อ งถิ่ น ต อ งไม ยิ น ยอมให คู ส มรส ญาติ ส นิ ท บุ ค คลใน
ครอบครัวหรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น และตองไม
ยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรื อ การงานอื่ น ใดของคู ส มรส ญาติ ส นิ ท หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนที่ มี ลั ก ษณะเป น การ
กระทบกระเทือนตอความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ
ขอ ๒๐ ขาราชการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจ
ในทางที่ ผิ ด การฉ อ ฉล หลอกลวง หรื อ กระทํ า การอื่ น ใดที่ ทํ า ให ร าชการเสี ย หายต อ เจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขา ราชการการเมื อ งทอ งถิ่ น ต องไมเ รี ย กรองของขวัญ ของกํา นัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และ
จะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ
เอาใจใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน
อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆเทานั้น

-๕ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิน่ ตองไมปฏิบัติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ
ผิ ดกฎหมาย หรื อ ผู มี ความประพฤติผิ ด ในทางเสื่ อ มเสีย เช น ผู เ ป ดบ อ นการพนัน หรือ ผู ที่ขอ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ให นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปน
แบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิน่ ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาทีข่ องผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามทีก่ ําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ขาราชการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
๑) นายกเทศมตรีตําบลเวียงพางคํา เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม

-๖๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก ๑ คน เปน คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จํ า นวน ๓ คน ที่ ผู กํ า กั บ ดู แ ลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก
เปน คณะกรรมการ
๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปน เลขานุการ/กรรมการ
ทั้งนี้ หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยั มากอน หาก
เคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา พิจารณาแตงตั้งขาราชการจาก
ตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิน่
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยอาจมีผูรองขอหรือตามทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน อื่น
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่ วของ สงผูแทน หรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผูถ ูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนีม้ าชี้แจง หรือใหถอยคําหรือให
สงเอกสารและหลักฐานและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนัน้ เปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผ่ ูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนาํ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการ

-๗ฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัย ให
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ปฏิบัติ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือก
กันเองเปนคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริงสืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝน
จริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ในภายหลั ง ที่ อ าจทํ า ให ผ ลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย นั้ น
เปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมให
สามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมี
การแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง
การพนจากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ

-๘ระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม สงผลคําวินิจฉัยให นายกเทศมนตรีตําบลเวียง
พางคํา หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมี
คําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่ง
ลงโทษแลวให ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมี
ความเหมาะสม โดยจั ด ให มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ทุ ก ๆ ๑ ป หรื อ ให
ดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดิน
ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

