
 
 

ระเบยีบเทศบาลตําบลบานกลาง 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบรหิาร เทศบาลตําบลบานกลาง  

พ.ศ. ๒๕60 
**************************** 

   ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารเทศบาล
ตําบลบานกลาง ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
   ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ
การทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือเกิดความมั่นใจ แก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
   ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม 
ตามลําดับ 
   ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
   อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 76
ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ 
เตรส จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลบานกลาง วาดวยประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลตําบลบานกลาง พ.ศ. ๒๕60” 
  ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศระเบียบเทศบาลตําบลบานกลาง วาดวยประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลตําบลบานกลาง พ.ศ. ๒๕54 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล     
บานกลางแลวสิบหาวัน 
   

/ขอ ๔ ในระเบียบนี้... 



 ๒

   ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
    “ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร (นายกฯ 
รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลตําบลบานกลาง  
   ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

  ขอ 6 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 10 ประการ ดังน้ี 
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
  (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 
  (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (๗) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

สวนที ่๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 

  ขอ 7 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ ดี ในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเปนประมุข 
  ขอ 8 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

/ขอ ๙ ขาราชการ... 



 ๓

   ขอ 9 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
   ขอ 10 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยู ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม  
และศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เช่ือถือศรัทธา   
ของประชาชน 
  ขอ ๑1 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผู อ่ืน 
โดยไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
   ขอ ๑2 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ  
และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
   ขอ ๑3 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
   ขอ ๑4 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตน
เปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ขอ ๑5 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง 
หรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
   ขอ ๑6 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ
ขาราชการซึ่ งมี ตําแหนงหรือเ งินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจาง 
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น  
หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งน้ี เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
   ขอ ๑7 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจ
หนาที่ของตนโดยมิชอบ 
   ขอ ๑8 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือ  การ
งานอ่ืนใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ ๑9 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
  ขอ 20 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม ใน
การแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
   ขอ ๒1 ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร 
อันเปนความลับของทางราชการซึ่ งตนไดมาในระหวางอยู ในตําแหนงไปใช เ พ่ือ เกิดประโยชน  
แกองคกรเอกชน ทั้งน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง  
   ขอ ๒2 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด 
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

/ขอ ๒๓ ขาราชการ... 



 ๔

   ขอ ๒3 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุคคล อ่ืน เ พ่ือประโยชนต างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบั ติหน าที่ ของตน และจะตอง ดูแล 
ใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
   ขอ ๒4 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
   ขอ ๒5 ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ 
   ขอ ๒6 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือให
เกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น 
   ขอ ๒7 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทาน้ัน 
   ขอ ๒8 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ขอ ๒9 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ 
ผิดกฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
   ขอ 30 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
กลไกการบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

   ขอ ๓1 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางมีหนาที่กํากับดูแล ใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่น ที่เปนแบบอยาง
ที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
  (๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  
  (๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   (๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

/ขอ ๓๒ ให... 



 ๕

   ขอ ๓2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง ขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบดวย 
  (๑) นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
  (๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง แตงต้ังจํานวน ๑ คน เปน 
คณะกรรมการ 
  (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ   
          (๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการ  
  ทั้งนี้ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอนให นายกเทศมนตรีตําบลบานกลางพิจารณาแตงต้ังขาราชการจากตําแหนงในฝาย
บริหารที่เหมาะสม  
   ขอ ๓3 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล
ตําบลบานกลาง 
   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลบานกลาง โดยอาจมี
ผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   (๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมา
ช้ีแจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้    
  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่๒ 
ระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

 
   ขอ ๓4 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลางสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรม 

/กรณีมีการ... 



 ๖

  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวานายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี และให
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม  
  ขอ ๓5 หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓4 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓8  
   ขอ ๓6 การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนที่ ๒ น้ี ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 
   ขอ ๓7 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
   (๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
  (๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓8 เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม ใหสามารถรองเรียน
ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

   ขอ ๓8 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี   
   ขอ ๓9 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
   ขอ 40 ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางหรือ   
ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒       
มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษ
แลวใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดิน
ทราบตอไป 
  ขอ ๔1 กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางเปน  
ผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 
 
 
 

/ขอ ๔๒ ให ... 



 ๗

   ขอ ๔2 ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

   ทั้งนี้  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
      
 
 
                   (นายประสิทธ์ิ จันทกลาง) 
                              นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


