
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

---------------------------------- 
               ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนัก
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดังนี้ 

             เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีความถูกต้อง จึงขอปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และบริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการให้บริการ และเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดในการ
ปฏิบัติราชการ โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ละไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ ขอให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 

 

(นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 



 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร พ.ศ.๒๕61 
............................................................ 

                ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
            “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลนาม่อง 
            “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลนาม่อง 
                ข้อ 2 ให้  นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลต าบลนาม่อง 
             ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลต าบลนาม่อง ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ื อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ  
บาล โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
                  1.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                  3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
                  4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
                   5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                   6.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
                   7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                   8.การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

/ส่วนที่2… 
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ส่วนที่2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลต าบลนาม่อง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 5 ข้าราชการ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 6 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ 

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 

เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ 8 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ 

เสียสละ ทุมเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ 
เป็นธรรม รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วและ
มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
              ข้อ 10 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเคารพ เรียบร้อยม ี
อัธยาศัย 

         ข้อ 11 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผย 
ข้อมูลทีเ่ป็นความลับข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

     ข้อ 12 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องรักษา และเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อม 
กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ้งกันและกันในทางที่ชอบ 

     ข้อ 13 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง ต้องไมใ่ช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร 
ให้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น
แต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

     ข้อ 14 ข้าราชการของ เทศบาลต าบลนาม่อง  ต้องพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ 
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น าผลงาน
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 

/ข้อ 15 ส านักปลัดเทศบาล… 
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ข้อ 15 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
นี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตามสอดส่องการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้นายกเทศมนตรีต าบล 
นาม่อง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายกเทศมนตรีต าบลนาม่
องหรือกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้มีความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ้งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก 
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า  นายกเทศมนตรีต าบลนาม่องหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง
หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่งแกล้งหรือถูกใช้ 
อ านาจไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  อันมี
ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิ
หน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด 

หมอบหมาย ดังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
ข้อ 16 ให้ นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มี 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(1)ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒)กรรมการจากข้าราชการซึ้งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3 ) กรรมการ ซึ้งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน เทศบาลต าบลนาม่องที่ 

ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของ เทศบาลต าบลนาม่อง นั้น จ านวนสองคน 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(1)-(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ 

สองคนให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้คะแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีมี 

ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีวินิจฉัยโดยเร็ว 

/(3)ให้คณะกรรมการ… 
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(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ขอให้

กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยการอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบส่วน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ 
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเมื่อได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารบุคคลระดับ
จังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นทีสุด 

(6) ส่งเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือ ม ี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรประครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ้งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้ 
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง เป็นผู้รับพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งคณะกรรมการจ านวนไม่ 
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนจริยธรรม  คณะกรรมการที่แต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติดังนี้  มีประสบการณ์
เป็นกรรมการสอบสวนด้านนั้นหรือจบการศึกษาทางนิติศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านวินัย 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมนี้ จะถือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้ 
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดสอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามข้อ24 แต่หากปรากฏการเป็นความรับผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ18 ข้อ19 และข้อ 21  
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

/ข้อ 23 การสั่งการของ... 
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ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21 ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ 

ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลง 
หมวด 4  

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ 

ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามความแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ การพิจารณา
ความดีความชอบ หรือสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ21 แล้วให้เทศบาล 
ต าบลนาม่อง ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
เทศบาลต าบลนาม่อง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
             ผู้ลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
บทเฉพะกาล 

ข้อ 28 จัดให้มีการประมาณการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขประมวล 
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารงาบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ้งเป็นองค์กรกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


