
 
 

ระเบียบสภาเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

----------------------------------- 
  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  ๑.  เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และเปนเคร่ืองมือการ

ตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

หลักคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก

ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต

สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน

และตอสังคม ตามลําดับ 

  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอํานาจตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๑๖ สภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงออกระเบียบ   

ไวดังตอไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น

ฝายสภาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแต วันที่   ๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 



-๒- 

 

  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น  

ฝายสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

  “ขาราชการการเมืองทองถิ่น”  หมายถึง  ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝายสภา

ทองถิ่นแตงต้ัง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  

  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ

การเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

  ขอ ๔  ให ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลกั 

 
  ขอ ๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสํานกึที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

๔) การยนืหยัดทาํในส่ิงที่ถกูตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๖)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

๖) การมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๗) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๘) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

 

 



                                               -๓- 
                                                       สวนที่ ๒ 

           มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการเมืองทองถ่ิน 
 

  ขอ ๖  ขาราชการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

  ขอ ๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ

ตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  ขอ ๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  ขอ ๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ

ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา

ของประชาชน 

  ขอ ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดย

ไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

  ขอ ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ

และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงสูงสุด 

  ขอ ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวย

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

  ขอ ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่น

ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

  ขอ ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือ

ตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเอง หรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

  ขอ ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ

การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง  ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเล่ือนข้ัน

เงินเดือน ของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือ

ลูกจาง ของ 
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หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือให

บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  ขอ ๑๖  ขาราชการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิทบุคคลใน

ครอบครัวหรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และตองไม

ยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

  ขอ ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ 

หรือการงานอ่ืนใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการ

กระทบกระเทือนตอความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

  ขอ ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปน

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  ขอ ๑๙  ขาราชการเมืองทองถิน่ตองยึดมัน่ในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน

การแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 

  ขอ ๒๐  ขาราชการเมืองทองถิน่เมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอัน

เปนความลับของทางราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกร

เอกชน  ทั้งนี้  ภายในกําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันที่พนจากตําแหนง 

  ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจ

ในทางที่ผิด  การฉอฉล  หลอกลวง  หรือกระทําการอ่ืนใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

  ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชนตางๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  และ

จะตองดูแลใหคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

  ขอ  ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ

หนวยงานของรัฐ  ตามระเบียบ  และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

  ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ

เอาใจใสทุกขสุข  และรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน

อยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

  ขอ  ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถิน่ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ

เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด  หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

  ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินทางราชการและใชทรัพยสิน

ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆเทานั้น 
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  ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถิน่ตองไมปฏิบัติตนอันอาจกอใหเกดิความเส่ือมเสีย

ตอเกียรติภูมิของชาติ 

  ขอ  ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ

ผิดกฎหมาย  หรือผูมีความประพฤติผิดในทางเส่ือมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูที่ของ

เกี่ยวกับยาเสพติด  อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่

ของตน 

  ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อ

ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

 
หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
สวนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ ๓๐  ให  ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

  ๑)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปน

แบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ  

  ๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

  ๓)  การดําเนนิการตอขาราชการการเมืองทองถิน่ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธหินาทีข่องผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเหน็

ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

  ๔)  ดําเนินการอ่ืนตามทีก่ําหนดในประมวลจริยธรรมนี ้

  ขอ ๓๑ ให ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ของขาราชการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ข้ึน เพื่อควบคุม กํากับใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย 

  ๑)  ประธานสภาเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

 

 

 

 



 

-๖- 

  ๒)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  ๒  คน เปน  คณะกรรมการ 

  ๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน      ๖   คน   ที่ ผูกํากับดูแลตาม

พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก   เปน คณะกรรมการ 

  ๔)  หวัหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน เลขานกุาร/กรรมการ 

ทั้งนี้ หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยัมากอน หาก

เคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให นายกเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พจิารณาแตงต้ังขาราชการจาก

ตําแหนงในฝายบริหาร 

  ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาจหนาที ่ดังนี ้

  ๑)  ควบคุม กาํกับ สงเสริมและใหคําแนะนาํในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

  ๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โดยอาจมีผูรองขอหรือตามทีค่ณะกรรมการจริยธรรมเหน็เองก็ได 

  ๓)  ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน อ่ืน

ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของ สงผูแทน หรือ

บุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบ 

  ๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนีม้าชี้แจง หรือใหถอยคําหรือให

สงเอกสารและหลักฐานและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

  ๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี ้

  ๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เหน็วาเร่ืองนัน้เปนเร่ือง

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๗)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามทีผู่ตรวจการแผนดินมอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนาํกฎหมายวาดวยวธิีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
สวนที่ ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจรยิธรรม 
  ขอ ๓๓  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม

ให ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบ

พิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการ 

 

 



-๗- 

 

ฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัย 

ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีคําส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ปฏิบัติ

ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือก

กันเองเปนคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริงสืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝน

จริยธรรมน้ี  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแล

ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ มีคําส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๓๔  หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏ

ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหส่ังยุติเร่ือง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน

ประมวลจริยธรรมใหส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

  ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน

ตามสวนที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษา

วินัยและการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 

   ๑ )  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจ ฉัยนั้น

เปล่ียนแปลงไป 

   ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมให

สามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําส่ังการลงโทษ 

 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ ๓๗  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมี

การแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง 

การพนจากตําแหนง หรือการส่ังใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

  ขอ ๓๘  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง

หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ 

ระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต

สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 

 



                      -๘-  

  ขอ ๓๙  ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให 

ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคําส่ังลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําส่ังลงโทษแลวให ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หรือผู

กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวกรณี แจงคณะกรรมการ

จริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

  ขอ ๔๐  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผู

วินิจฉัยชี้ขาด 

  ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมี

ความเหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ป หรือให

ดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดิน

ตอไป 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

       

 

                 (นายอุดม  พนาพิทกัษทอง) 

                     ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 


