ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ/พนักงานจ้ าง
เทศบาลตาบลสั นมะเค็ด
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลสั นมะเค็ด
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕61
..................................................

ประมวลผลจริ ย ธรรมของข้าราชการ และ พนัก งานจ้าง นี้ จัดทาตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ

๑. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจนและเป็ นสากล
๒. ยึด ถือเป็ นหลัก การและแนวทางปฏิบตั ิ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์ก รและระดับบุค คล และเป็ น
เครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การและประชาชน
ทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้อานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชาต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิชอบ และความขัด แย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลตาบล สันมะเค็ด

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจาเทศบาลตาบลสันมะเค็ด

ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการ และ พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

ข้อ ๓ ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ทุกคน มีหน้าที่ดาเนิ นการให้เป็ นตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ร่วม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ หารแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๒. ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมในคุณธรรมและจริ ยธรรม
๓. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และ รับผิดชอบ
๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน
๕. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๖. การให้บริ หารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๗. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้
๙. กายยึดมัน่ ในจรรณยาวิชาชีพขององค์กร
๑๐.การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

ส่ วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสัน มะเค็ด ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรั กษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดีเคารพและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด

ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อ
เกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่

ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความ
เสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จ และมีประสิ ทธิภาพตามภาระหน้าที่ ที่ได้รั บ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องมุ่งแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็ นธรรม รวดเร็ ว และ มุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรี ยบร้อย มีอธั ยาศัย

ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ การเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องรักษา และเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
กานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี

ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน และไม่นา
ผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

ส่ วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิเช่น จรรยาบรรณของ แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู เพื่อใช้
บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากร ที่เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพดังกล่าว ในเทศบาลตาบลสันมะเค็ด

จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ ๑ พึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี และ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
ข้อ ๒ พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ในกรณี ที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพที่กาหนด
ข้อ ๓ พึงมีทศั นคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
และทักษะในการทางานเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

ข้อ ๔ พึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุจริ ต เสมอภาคและปราศจากอคติ
ข้อ ๕ พึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และ ประชาชนเป็ นสาคัญ

ข้อ ๖ พึงประพฤติตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลาและใช้ในราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า โดยคานึ งถึงประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสี ยหายหรื อสิ้ นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ข้อ ๘ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การให้ความร่ วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการ
ให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และ การแก้ปัญหาร่ วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ผูบ้ งั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในด้าน การปฏิบตั ิงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ
และ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองครองธรรม
ข้อ ๑๐ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจใน
บรรดาผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ และ
สัมพันธ์อนั ดี
ข้อ ๑๒ พึงละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน

มีมนุ ษย

จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม

ข้อ ๑๓ พึงให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ และ ใช้
กริ ยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบตั ิ
ควรชี้แจงเหตุผลหรื อแนะนาให้ติดต่อหน่วยงานหรื อบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น

ๆ

ต่อไป
ข้อ ๑๔ พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๑๕ พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ วิสยั ที่วิญญูชนจะให้ดกันโดย
เสน่หาจากผูม้ าติดต่อราชการหรื อผูซ้ ่ึงได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการนั้น

หากได้รับไว้และทราบ

ภายหลังว่าทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มมี ูลค่าเกินปกติวิสยั ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อ
ดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ปลัดเทศบาลตาบลสันมะเค็ด มีมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
นี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริ ม ยกย่องข่าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกเทศมนตรี ตาบล
สันมะเค็ด หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอ หรื ออาจดาเนินการตามที่
นายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด หรื อ คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามที่เป็ นเองก็ได้

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่านายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามควรอาจยืน่ เรื่ องโดยไม่ตอ้ งผ่าน
นายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม ไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการ ซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูก
ใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งหรื อวินยั หรื อกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้
หรื อตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อปลัด
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มี
การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรื อรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็ นข้าราชการในเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง
และ ลูกจ้างของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด จานวน ๒ คน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่ วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ
สองคน
ให้หวั หน้าสานักปลัด

เป็ นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม

และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริ มและให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี ที่มีขอ้
สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มกี ารอุทธรณ์

การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตาม

ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย มีอานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง
กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุน้ ส่วน บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๔) เรี ยกผูก้ ล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่ วยงานนี้ มาชี้ แจง หรื อให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหา อันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิ จ ฉัยแล้ว ให้ส่งค าวินิ จ ฉัยให้ค ณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลระดับ จังหวัด โดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(๖) ส่งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดิน พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการ ซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อานาจ
โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับ

ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม

ข้อ

๑๙

กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏว่าเหตุวา่ มีเจ้าหน้าที่ประพฤติฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมให้

นายกเทศมนตรี ตาบลสันมะเค็ด เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ

ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ย
กว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรงหรื อไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และ ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่ าฝื น และ เหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒

หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการฝ่ าฝื นประมวล

จริ ยธรรม ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สัง่ ยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงเป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาเนินการทางวินยั
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๒ ให้
นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และ การรักษาวินยั และ การดาเนินการทางวินยั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ

๒๔ การสัง่ การของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสัง่ การนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อความผิดทาง
อาญา

ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี

เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อดาเนินการที่ถูกต้องหรื อตักเตือน

หรื อนาไป

ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อการพิจารณา
ความดีความชอบ หรื อการสัง่ ให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเองหรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสัง่ ลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้เทศบาล
ตาบลสันมะเค็ด ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสัง่ ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๒๗ ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์คณะกรรมการจริ ยธรรมของเทศบาลตาบล
สันมะเค็ด ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ได้รับทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบ

วัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็ นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขประมวล
จริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็ นองค์กรกลางการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และ ผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป

