
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
.................................... 

 
  ตามท่ี  เทศบาลตําบลปะทิว  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลปะทิว  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2548  ตามนัยมาตรา 77 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้วน้ัน 
  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการประทํา ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279 เทศบาลตําบลปะทิว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้
จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลปะทิว แทน เพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติของ
ข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรม แนบท้ายน้ี 
 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 

            
 
       (นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร) 
      นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว 
 
 
 
 



ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการ 
ของเทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. 2552 
***************************** 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการน้ี  จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและใน
ระดับบุคคล และเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลปะทิว เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กร  อันเป็นที่ยอมรับเพ่ือความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม  ตามลําดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กร
และข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี   

 
หมวด 1 
บททัว่ไป 

 
  ข้อ  1  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตําบลปะทิว 
   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาล
ตําบลปะทิว 
  ข้อ  2  ให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 

/หมวด 2... 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็คา่นิยมหลัก 

สําหรบัขา้ราชการของเทศบาลตําบลปะทวิ 
 

  ข้อ  3  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิวทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังน้ี 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไมม่ีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชพีขององคก์ร 

 
  ขอ้  4  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  5  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  6  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

/ข้อ 7 ... 
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  ข้อ  7  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดการเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  8  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ 
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ  9  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดอดร้อนของประชาชน 
ด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  มี
อัธยาศัย 
  ข้อ  11  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องรักษาความลบที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 
  ข้อ  12  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว  ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ  13  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญของกํานัน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  14  ข้าราชการของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนๆ ด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือ
ร่วมงานและไม่นําผลงานของผู้อ่ืน  มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๕  ให้สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(๑)  ดําเนินการเผยแพร่ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 
 

/(2) สืบสวน... 
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(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว หรือ กรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจ
ดําเนินการตามท่ี นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว หรือคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิวหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อ
ข้าราชการผู้น้ันตามควรอาจย่ืนเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีตําบลปะทิว 
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการ
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบต่อ
การแต่งต้ังโยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือ กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้น้ัน จะกระทํามิได้ เว้นจากจะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๖) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรม หรือปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัดเทศบาล 

ข้อ ๑๖  ให้นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดเทศบาล หรือ รองปลดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตําบลปะทิว ที่ได้รับเลือกต้ังจาก

ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตําบลปะทิว จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการ (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ

คัดเลือกให้เหลือสองคนให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมและอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

 

/(1) ควบคุม... 
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(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการบังคับประมวลจริยธรรมน้ี ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนว่า มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ
จรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี 
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หน้าที่ขอให้ กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่ง
ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้กล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใช้ถ้อยคําหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจั งห วัด  มิ ไ ด้ วิ นิจฉั ย เ ป็นอย่าง อ่ืนภายในเ ก้าสิบ วัน นับแต่ วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องน้ันเป็นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการน้ัน 

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติข้ารากชาร
ทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกเทศมนตรีให้สํานักปลัดเทศบาลตําบลปะทิว เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ข้อ ๑๙  การดําเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 
 

/ข้อ 20 การ... 
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ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจหรือความสําคัญและ
ระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบพิจารณา 

ข้อ ๒๑  การดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๘ 
สั่งลงโทษฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย 
  ข้อ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๑ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดําเนินการตามน้ัน เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป  

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอันมใิช่ความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน 
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตอนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕  เมื่อมกีารดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมกีารสั่งลงโทษ ตามข้อ ๒๑ แล้วให้
เทศบาลตําบลปะทิว ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลปะทิว ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ 
  ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อมดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คระกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานยุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 

 

  
 


