
 

 

 
                                     ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ 

ของเทศบาลตําบลกะทูน  จังหวัดนครศรธีรรมราช   
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------- 
 ประมวลจริยธรรมของข�าราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ 
 ๑. เป6นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการ  ที่สร�างความโปร$งใส  มีมาตรฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป6นสากล 
 ๒. ยึดถือเป6นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย$างสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองค�กรและระดับบุคคล  และ
เป6นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต$าง ๆ ของเทศบาลตําบลกะทูน  เพื่อให�   การดําเนินงานเป6นไป
ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป6นที่ยอมรับ  เพิ่มความน$าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก$ผู�รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู�มีส$วนได�เสีย 
 ๔.  ให�เกิดพันธะผูกพันระหว$างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ  โดยให�ฝBายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต  สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต$อตนเอง   ต$อองค�กร  ต$อผู�บังคับบัญชา  ต$อประชาชน  
และต$อสังคม  ตามลําดับ 
 ๕.  ปCองกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  และความขัดแย�งทางผลประโยชน�ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง
เสริมสร�างความโปร$งใสในการปฏิบัติงาน 
      ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช�เป6นค$านิยมร$วมสําหรับองค�กรและข�าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป6นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู$ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอื่น ๆ อย$างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 ข�อ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน 
  “ข�าราชการ”  หมายถึง  ข�าราชการส$วนท�องถ่ิน  ข�าราชการส$วนท�องถ่ินสามัญ  ข�าราชการ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการส$วนท�องถ่ิน  รวมถึง
พนักงานจ�าง  และลูกจ�างขององค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลกะทูน 
 ข�อ ๒  ให�นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 
 
 
 



หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส*วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป+นค*านิยมหลกั 

สําหรับข�าราชการ  ของเทศบาลตําบลกะทนู 

 ข�อ  ๓  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ทุกคน  มีหน�าที่ดําเนินการ  ให�เป6นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน�ส$วนรวม  เป6นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให�บริการแก$ประชาชนตามหลกั     
ธรรมาภิบาล  โดยจะต�องยึดมั่นในค$านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย�  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว$าประโยชน�ส$วนตน  และไม$มีผลประโยชน� 

ทับซ�อน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต�อง  เป6นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให�บริการแก$ประชาชนด�วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม$เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให�ข�อมูลข$าวสารแก$ประชาชนอย$างครบถ�วน  ถูกต�อง  และไม$บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(๘) การมุ$งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร$งใส  และตรวจสอบได� 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(๑๐)  การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป6นพลเมืองที่ดีร$วมกันพัฒนา 

ชุมชนให�น$าอยู$คู$คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปQจจุบัน 

ส*วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค-กร 

ข�อ  ๔  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องจงรักภักดีต$อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย� 
ข�อ  ๕  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องเป6นแบบอย$างที่ดีในการรักษาไว�และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข�อ  ๖  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องเป6นแบบอย$างที่ดีในการเป6นพลเมืองดี  เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย$างเคร$งครัด 
ข�อ  ๗  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ต�องไม$ประพฤติตนอันอาจก$อให�เกิดความเสื่อมเสียต$อ

เกียรติภูมิของตําแหน$งหน�าที่ 
ข�อ  ๘  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องปฏิบัติหน�าที่อย$างเต็มกําลังความสามารถด�วยความ

เสียสละ  ทุ$มเทสติปQญญา  ความรู�ความสามารถ  ให�บรรลุผลสาํเรจ็และมีประสิทธิภาพตามภาระหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย  เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก$ประเทศชาติและประชาชน 

ข�อ  ๙  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องมุ$งแก�ปQญหาความเดือดร�อนของประชาชนด�วย
ความเป6นธรรม  รวดเร็ว  และมุ$งเสริมสร�างความเข�าใจอันดีระหว$างหน$วยงานและประชาชน 



ข�อ  ๑๐  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความสุภาพ  เรียบร�อย  มี
อัธยาศัย 

ข�อ  ๑๑  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องรักษาความลับที่ได�จากการปฏิบัติหน�าที่  การ
เปRดเผยข�อมูลที่เป6นความลับโดยข�าราชการ/พนักงานจะกระทําได�ต$อเมื่อมีอํานาจหน�าที่และได�รับอนุญาตจาก
ผู�บังคับบัญชา  หรือเป6นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท$าน้ัน 

ข�อ  ๑๒  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องรักษา  และเสริมสร�างความสามัคคีระหว$าง
ผู�ร$วมงาน  พร�อมกับให�ความช$วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข�อ  ๑๓  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องไม$ใช�สถานะหรือตําแหน$งไปแสวงหาประโยชน�ที่มิ
ควรได�สําหรับตนเองหรอืผู�อื่นไม$ว$าจะเป6นประโยชน�ในทางทรัพย�สินหรือไม$ก็ตามตลอดจนไม$รับของขวัญ  ของ
กํานัล  หรือประโยชน�อื่นใดจากผู�ร�องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข�องเพ่ือประโยชน�ต$าง ๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน�าที่ของตน  เว�นแต$เป6นการให�โดยธรรม  จรรยาหรือการให�ตามประเพณี 

ข�อ  ๑๔  ข�าราชการของเทศบาลตําบลกะทูน  ต�องประพฤติตนให�สามารถทํางานร$วมกับ 
 ผู�อื่นด�วยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธ�อันดี  ต�องไม$ปRดบังข�อมูลที่จําเป6นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร$วมงาน  และไม$นําผลงานของผู�อื่นมาแอบอ�างเป6นผลงานของตน 

ส*วนที่  ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ข�อ ๑๕  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙  มี  ๙  ข�อ 
ข�อ ๑  ครูต�องรักและเมตตาศิษย� โดยให�ความเอาใจใส$ช$วยเหลือ ส$งเสริมให�กําลังใจในการศึกษาเล$า

เรียนแก$ศิษย�โดยเสมอหน�า 
ข�อ ๒  ครูต�องอบรม สั่งสอน ฝTกฝน สร�างเสริมความรู� ทักษะและนิสัยที่ถูกต�องดีงามให�แก$ศิษย� อย$าง

เต็มความสามารถด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข�อ ๓  ครูต�องประพฤติ ปฏิบัติตนเป6นแบบอย$างที่ดีแก$ศิษย�ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
ข�อ ๔  ครูต�องไม$กระทําตนเป6นปฏิปQกษ�ต$อความเจริญทางกาย สติปQญญา จิตใจ อารมณ� และสังคม

ของศิษย� 
ข�อ ๕  ครูต�องไม$แสวงหาประโยชน�อันเป6นอามิสสินจ�างจากศิษย�ในการปฏิบัติหน�าที่ตามปกติ และไม$

ใช�ศิษย�กระทําการใดๆ อันเป6นการหาประโยชน�ให�แก$ตนโดยมิชอบ 
ข�อ ๖  ครูย$อมพัฒนาตนเองทั้งในด�านวิชาชีพ ด�านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน� ให�ทันต$อการพัฒนาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู$เสมอ 
ข�อ ๗  ครูย$อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป6นสมาชิกที่ดีขององค�กรวิชาชีพครู 
ข�อ ๘  ครูพึงช$วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร�างสรรค� 
ข�อ ๙  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป6นผู�นําในการอนุรักษ�และพัฒนาภูมิปQญญาและวัฒนธรรมไทย 

 

 

 



หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช�ประมวลจริยธรรม 

ส*วนที่ ๑ 
กลไกการบังคบัใช�ประมวลจริยธรรม 

 ข�อ ๑๖ ให� สํานักปลัดเทศบาล มีหน�าที่ควบคุมกํากับการให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี
อย$างทั่วถึงและเคร$งครัด  โดยมีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 
  (๑) ดําเนินการเผยแพร$  ปลูกฝQง  ส$งเสริม  ยกย$องข�าราชการที่เป6นแบบอย$างที่ดีและติดตาม
สอดส$องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย$างสม่ําเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาข�อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝBาฝUนจริยธรรมน้ี  เพ่ือรายงานผลให�
นายกเทศมนตรีตําบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผู�ร�องขอหรืออาจดําเนินการตามที่
นายกเทศมนตรีตําบล  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได� 
  (๓)  ให�ความช$วยเหลือและดูแลข�าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย$าง
ตรงไปตรงมา มิให�ถูกกลั่นแกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม$เป6นธรรม ในกรณีที่เห็นว$านายกเทศมนตรีตําบลหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม$ให�ความคุ�มครองต$อข�าราชการผู� น้ันตามควร   อาจย่ืนเรื่องโดยไม$ต�องผ$าน
นายกเทศมนตรีตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู�ตรวจการแผ$นดินก็ได� 
  (๔)  คุ�มครองข�าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย$างตรงไปตรงมา   มิให�ถูกกลั่น
แกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม$เป6นธรรม  การดําเนินการต$อข�าราชการที่อยู$ระหว$าง  ถูกกล$าวหาว$าไม$ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบต$อการแต$งต้ัง โยกย�าย เลื่อนข้ันเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวน 
ข�อเท็จจริงหรอืวินัย  หรือกระทบต$อสทิธิหน�าที่ของข�าราชการผู�น้ัน จะกระทํามิได�  เว�นแต$จะได�รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล�ว 

 (๕)   ทําหน�าที่ฝBายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 
  (๖)  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไม$กระทบต$อความเป6นอิสระของผู�ดํารงตําแหน$งในสํานักปลัด 
  (๗)   (อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)..... 
 ข�อ ๑๗ ให� นายกเทศมนตรีตําบล แต$งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน     เพ่ือควบคุม กํากับ ให�มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด�วย  
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได�รับมอบหมาย  เป6นประธานกรรมการ   
  (๒)  กรรมการจากข�าราชการซึ่งดํารงตําแหน$งสายงานผู�บริหาร เลือกกันเองให�เหลือสองคน 
  (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป6นข�าราชการที่ไม$ได�ดํารงตําแหน$งสายงานผู�บริหารในเทศบาลตําบลกะ
ทูน ที่ได�รับเลือกต้ังจากข�าราชการ พนักงานจ�าง และลูกจ�างของเทศบาลตําบลกะทูนน้ัน  จํานวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ให�กรรมการตาม (๑) – (๓) ร$วมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกให�เหลือสองคน   
  ให�หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล เป6นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต$งต้ัง
ผู�ช$วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได�ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต�องไม$เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก$อน   
 ข�อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าที่  ดังน้ี 



  (๑)  ควบคุม  กํากับ  ส$งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค�กร
ปกครองส$วนท�องถ่ิน 

(๒)  สอดส$องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  ใน
กรณีที่มีข�อสงสัยหรอืมขี�อร�องเรยีนว$ามีการฝBาฝUนจรยิธรรมหรอืจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ�  การลงโทษ
ผู�ฝBาฝUนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะต�องไต$สวนข�อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  (๓)  ให�คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผู�ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย    มีอํานาจหน�าที่  ขอให�กระทรวง  กรม  หน$วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน$วยงานอื่นของรัฐ  หรือห�างหุ�นส$วน บริษัท  ช้ีแจงข�อเท็จจริง  ส$งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข�อง  ส$งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัด     มาช้ีแจงหรือให�ถ�อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๔)  เรียกผู�ถูกกล$าวหา  หรือข�าราชการของหน$วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือให�ถ�อยคํา  หรือให�ส$ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปQญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค�กร
ปกครองส$วนท�องถ่ิน  เมื่อได�วินิจฉัยแล�วให�ส$งคําวินิจฉัยให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย 
พลัน  ถ�าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได�วินิจฉัยเป6นอย$างอื่นภายในเก�าสิบวันนับแต$วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให�คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป6นที่สุด 
  (๖)  ส$งเรื่องให�ผู�ตรวจการแผ$นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว$าเรื่องน้ันเป6นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว�างหลายองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน 

(๗)  คุ�มครองข�าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย$างตรงไปตรงมา     
มิให�ผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจ  โดยไม$เป6นธรรมต$อข�าราชการผู�น้ัน 
  (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผู�ตรวจการแผ$นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให�นํากฎหมายว$าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับ 

ส*วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 

 ข�อ ๑๙ กรณีมีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว$ามีเจ�าหน�าที่ประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรม  
ให� นายกเทศมนตรีตําบล เป6นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ข�อ ๒๐ การดําเนินการตามข�อ ๑๙  ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต$งต้ังคณะกรรมการจํานวน
ไม$น�อยกว$าสามคน เป6นผู�ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข�อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป6นการฝBาฝUนจริยธรรมร�ายแรงหรือไม$  
ให�พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝBาฝUน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน$ง  
ตลอดจนหน�าที่ความรับผิดชอบของผู�ฝBาฝUน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดล�อมแห$งกรณี 
ผลร�ายอันเกิดจากการฝBาฝUน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ข�อ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามข�อ ๒๐ แล�ว  ไม$ปรากฏข�อเท็จจริงว$ามีการ   ฝBาฝUน
ประมวลจริยธรรม  ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต$หากปรากฏข�อเท็จจริงว$า
เป6นการฝBาฝUนประมวลจรยิธรรม  แต$ไม$ถึงกับเป6นความผิดทางวินัย  ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ 
๑๙  สั่งลงโทษผู�ฝBาฝUนตามข�อ ๒๕  แต$หากปรากฏว$าเป6นความผิดทางวินัยให�ดําเนินการทางวินัย   
 ข�อ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู�ฝBาฝUนตามข�อ ๑๙   ข�อ ๒๐ และข�อ 
๒๒  ให�นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  มาบังคับใช�โดยอนุโลม 



ข�อ ๒๔ การสั่งการของผู�รับผิดชอบดําเนินการตามข�อ ๒๒ ให�ดําเนินการตามน้ัน  เว�นแต$จะปรากฏ
ข�อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให�ผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 ข�อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใช$เป6นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให�ดําเนินการตามควรแก$กรณีเพื่อให�มีการแก�ไขหรือดําเนินการที่ถูกต�อง  หรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต$งต้ัง  การเข�าสู$ตําแหน$ง  การพ�นจากตําแหน$ง    การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให�ผู�ฝBาฝUนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได�รับการพัฒนาแล�วแต$กรณี 
 ข�อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข�อ ๒๒  แล�ว  ให� 
เทศบาลตําบลกะทูน ดําเนินการให�เป6นไปตามคําสั่งดังกล$าวโดยไม$ชักช�า 
 ข�อ ๒๗  ผู�ถูกลงโทษตามข�อ ๒๕  สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต$อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
เทศบาลตําบลกะทูน  ภายในสามสิบวัน  นับแต$วันได�ทราบการลงโทษ 
   ผู�ถูกลงโทษตามข�อ ๑๘ (๒) สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต$อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต$วันได�ทราบการลงโทษ  
 ข�อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป6นที่สุดแล�ว  ให�รายงานผลต$อผู�ตรวจการแผ$นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข�อ ๒๙ จัดให�มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร�อมดําเนินการปรับปรุงแก�ไข
ประมวลจริยธรรมให�มีความเหมาะสม (ถ�ามี)  และแจ�งให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข�าราชการส$วนท�องถ่ิน  ซึ่งเป6นองค�กรกลางการบรหิารงานบคุคล  ส$วนท�องถ่ิน  และผู�ตรวจการ
แผ$นดินทราบต$อไป 
  

 ทั้งน้ี  ต้ังแต$บัดน้ีเป6นต�นไป 

  ประกาศ  ณ   วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556 
        
 

           
      (นายวิรัตน�  ริยาพันธ�) 

             นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 
 


