ประมวลจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานสวนทองถิ่น
๙ ประการ
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
……………………………………..
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกทีด่ ี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓)การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมผี ลประโยชนทบั ซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

*******************************************************

คํานํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึงทีมุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใช้อาํ นาจอย่างไม่เป็ นธรรม
รวมทังการดําเนินการทางการเมืองทีขาดความ
โปร่ งใส ไม่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อาํ นาจทีล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติทีมุ่งเน้นการทําให้
บ้านเมืองมีความโปร่ งใส มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยกําหนดให้หมวด ๑๓ จริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐ
หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็ นบทบัญ ญัติ เกี ยวกับจริ ย ธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าทีของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทําประมวลจริ ยธรรมเพือเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้
ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีของรั ฐแต่ละประเภท และเพือให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐแต่ละประเภทเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมทัง กําหนดโทษของการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม ให้ถือเป็ นการกระทําความผิดทางงวินัย
และในมาตรา ๒๘๐ ได้กาํ หนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีอาํ นาจหน้าทีเสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในการจัดทําหรื อ
ปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรม
เทศบาลเมืองพิชยั อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จึงได้ดาํ เนินการจัดทําประมวลจริ ยธรรมของฝ่ าย
ข้าราชการประจํา เพือให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของเทศบาลเมืองพิชยั มีหลักการและแนวทางในปฏิบตั ิงาน เพือเป็ น
เครื องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ทังนี ประมวลจริ ยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญ ๓ ส่วน ได้แก่
๑. มาตรฐานทางจริ ยธรรม
๒. กลไกและระบบการดําเนินการ เพือให้การบังคับใช้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขันตอนการลงโทษ
คณะทํางานจึ งได้จ ัด ทําร่ างประมวลจริ ย ธรรมขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถินขึ น โดยยึด ตาม
แนวทางทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ในคู่มือแนวทางจัดทําประมวลจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
เพือให้เป็ นแนวทางเดียวกันและสามารถใช้ควบคุมคุมประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถินต่อไป
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองพิชยั

สารบัญ
คํานํา
ประกาศใช้ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการเทศบาลเมืองพิชยั
หมวด ๑ บททัวไป
หมวด ๒ มาตรฐานจริ ยธรรม
ส่วนที ๑ มาตรฐานจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลักสําหรับข้าราชการของ
เทศบาลเมืองพิชยั
ส่วนที ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที ๓ จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
ส่วนที ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
ส่วนที ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
ส่วนที ๓ ขันตอนการลงโทษ
บทเฉพาะกาล

หน้า
๑
๑
๑
๒
๓
๓
๓
๔
๖
๗

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------------เนื องจากรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
บัญ ญัติ ให้มีประมวลจริ ย ธรรมเพือกําหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
ข้าราชการ หรื อ เจ้าหน้าที ของรั ฐ แต่ ล ะประเภท โดยให้มีก ลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ รวมทังกําหนดขันตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่ งการกระทํา ทังนี การฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็ นการกระทําผิดทางวินยั
เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เทศบาลเมืองพิชยั จึงได้จดั ทําประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองพิชยั
เพือเป็ นเครื องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริ ยธรรมแนบท้ายนี
ประกาศ ณ วันที

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นายบุญส่ง สมพงษ์
(นายบุญส่ง สมพงษ์)
นายกเทศมนตรี เมืองพิชยั

ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ของเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด ลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการนีจัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
๑. เป็ นเครื องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ทีสร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ ทังในระดับองค์กรและระดับ
บุค คล และเป็ นเครื องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่ างๆ ของเทศบาลตําบลพิชัย เพือให้ การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นทียอมรับ เพิมความน่ าเชือถือ เกิดความมันใจแก่
ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัวไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจ
เกิดขึน รวมทังเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทังนี รวมถึงเพือใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอืนๆ อย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี

๑

หมวด ๑
บททัวไป
ข้ อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี
ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมือง
พิชยั
ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิน ข้าราชการส่วนท้องถินสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิน รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจําเทศบาลเมืองพิชยั
ข้ อ ๒ ให้นายกเทศมนตรี เมืองพิชยั รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี

หมวด ๒

มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก
สํ าหรับข้ าราชการของเทศบาลเมืองพิชัย
ข้ อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ทุกคน มีหน้าทีดําเนินการ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริ การแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) การยึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมันในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกทีดี ซือสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย

๒
(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(๙) การยึดมันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถินประพฤติตนเป็ นพลเมืองทีดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยูค่ ่คู ุณธรรมและดูแลสภาพสิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

ส่ วนที ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้ อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องเป็ นแบบอย่างทีดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้ อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องเป็ นแบบอย่างทีดีในการเป็ นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้ อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสือมเสียต่อ
เกียรติภูมขิ องตําแหน่งหน้าที
ข้ อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็ จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าทีที
ได้รับมอบหมาย เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้ อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็ นธรรมรวดเร็ว และมุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความสุภาพ เรี ยบร้อย
มีอธั ยาศัย
ข้ อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องรักษาความลับทีได้จากการปฏิบตั ิหน้าที การ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับโดยข้าราชการ/ พนักงานจะกระทําได้ต่อเมือมีอาํ นาจหน้าทีและได้รับอนุญาต
จากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน
ข้ อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องรักษา และเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกันในทางทีชอบ

๓
ข้ อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที
มิควรได้สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ืนไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกํานัล หรื อประโยชน์อืนใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อบุคคลทีเกียวข้องเพือประโยชน์ต่างๆ
อันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าทีของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้ อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองพิชยั ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนด้วย
ความสุภาพ มีนาใจ
ํ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพือน
ร่ วมงาน และไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

ส่ วนที ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ ามี)
ข้ อ ๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี
๑. พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชนผูต้ อ้ งการการพยาบาลและบริ การสุขภาพ
๒. พยาบาลประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตากรุ ณา เคารพในคุณค่าของชีวติ ความมี
สุขภาพดี และความผาสุกของเพือนมนุษย์
๓. พยาบาลมีปฏิสมั พันธ์ทางวิชาชีพกับผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ่ วมงานและประชาชนด้วยความ
เคารพในศักดิศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคล
๔. พยาบาลยึดหลัดความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์
๕. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็ นเลิศ
๖. พยาบาลพึงป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของผูใ้ ช้บริ การ
๗. พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบตั ิให้สงั คม เกิดความเชือถือไว้วางใจต่อพยาบาล และ
ต่อวิชาชีพการพยาบาล
๘. พยาบาลพึงร่ วมในการทําความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล
๙. พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่ออืน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๖ ให้สาํ นักปลัดเทศบาล มีหน้าทีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี
อย่างทัวถึงและเคร่ งครัด โดยมีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(๑) ดําเนิ น การเผยแพร่ ปลูก ฝั ง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที เป็ นแบบอย่างที ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนีอย่างสมําเสมอ

๔
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนีเพือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรี เมืองพิชยั หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทังนี โดยอาจมีผรู้ ้องขอหรื ออาจดําเนินการ
ตามทีนายกเทศมนตรี เมืองพิชยั หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามทีเห็นเองก็ได้
(๓) ให้ค วามช่ ว ยเหลือและดู แลข้าราชการซึ งปฏิบัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมนี อย่า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถกู กลันแกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ทีเห็นว่านายกเทศมนตรี เมือง
พิชยั หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ นตามควร
ั
อาจยืนเรื องโดยไม่ตอ้ ง
ผ่านนายกเทศมนตรี เมืองพิชยั หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการซึงปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลันแกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการทีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี อันมีผลกระทบต่อการแต่งตังโยกย้าย เลือนขันเงิ นเดือน ตังกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อวินัย หรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้าทีของข้าราชการผูน้ ัน จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
(๕) ทําหน้าทีฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
(๖) ดําเนินการอืนตามทีกําหนดในประมวลจริ ยธรรมนี หรื อตามทีคณะกรรมการ
จริ ยธรรมหรื อปลัดมอบหมาย ทังนี โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ าํ รงตําแหน่งในสํานักปลัด
ข้ อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลพิชยั แต่งตังคณะกรรมการจริ ยธรรมขึน เพือควบคุม กํากับ ให้
มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรื อรองปลัดทีได้รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึงดํารงตําแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร เลือกกันเองให้เหลือสอง
คน
(๓) กรรมการ ซึงเป็ นข้าราชการทีไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งสายงานผูบ้ ริ หารในเทศบาลเมือง
พิชยั ทีได้รับเลือกตังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองพิชยั
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่ วมกันเสนอชือและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หวั หน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจแต่งตัง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน

๕
ข้ อ ๑๘ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริ ม และให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยาหรื อในกรณี ทีมีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ ว
(๓) ให้ค ณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี คณะกรรมการจริ ย ธรรมมอบหมายมีอาํ นาจ
หน้าที ขอให้กระทรวง กรม หน่ วยงานราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน่ ว ยงานอืนของรัฐ หรื อห้างหุ ้นส่ ว น
บริ ษทั ชีแจงข้อเท็จจริ ง ส่งเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี แจงหรื อ
ให้ถอ้ ยคําเกียวกับเรื องทีสอบสวน
(๔) เรี ยกผูถ้ กู กล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี มาชีแจง หรื อให้ถอ้ ยคํา หรื อให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกียวกับเรื องทีสอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เมือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบิหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็ นอย่างอืนภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันทีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื องให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ น
ทีสุด
(๖) ส่ งเรื องให้ผตู้ รวจการแผ่น ดิ นพิจารณาวิ นิจ ฉัย ในกรณี ทีเห็น ว่าเรื องนันเป็ นเรื อง
สําคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(๗) คุ ้มครองข้าราชการซึ งปฏิบัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี อย่างตรงไปตรงมามิใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ นั
(๘) ดําเนินการอืนตามประมวลจริ ยธรรมนี หรื อตามทีผูต้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นาํ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
มาใช้บงั คับ
ส่ วนที ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๙ กรณี มกี ารร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าทีประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรม
ให้นายกเทศมนตรี เมืองพิชยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข้ อ ๒๐ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม

๖
ข้ อ ๒๑ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรง
หรื อไม่ ให้พิจารณาจากพฤติ กรรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจู งใจความสําคัญ และ
ระดับตําแหน่ ง ตลอดจนหน้าที ความรั บผิด ชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื น และเหตุอืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการดํา เนิ น การสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ป รากฏข้อ เท็จ จริ ง ว่ ามี ก ารฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ ส่งยุติเรื อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่า
เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดทางวินยั ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อ ๑๙ สังลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาํ เนินการทางวินยั
ข้ อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๒ ให้นาํ แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินยั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสังการของผูร้ ับผิดชอบดําเนิ น การตามข้อ ๒๒ ให้ดาํ เนิ นการตามนันเว้นแต่จ ะ
ปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังทีอาจทําให้ผลของการสังการนันเปลียนแปลงไป
หมวด ๔
ขันตอนการลงโทษ
ข้ อ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อ
คามผิดทางอาญา ให้ดาํ เนินการตามควรแก่กรณี เพือให้มีการแก้ไขหรื อดําเนินการทีถูกต้อง หรื อตักเตือน
หรื อนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง การเข้าสู่ตาํ แหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลือนขันเงินเดือน
หรื อการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสังให้ผฝู้ ่ าฝื นนันปรับปรุ งตนเองหรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่
กรณี
ข้ อ ๒๖ เมือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสังลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้
เทศบาลเมืองพิชยั ดําเนินการให้เป็ นไปตามคําสังดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้ อ ๒๗ ผูถ้ กู ลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมของ
เทศบาลเมืองพิชยั ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ได้รับทราบการลงโทษ
ผูถ้ กู ลงโทษตามข้อ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้ อ ๒๘ เมือผลการพิจารณาเป็ นทีสุดแล้วให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ ว

๗

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี พร้อมดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม(ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่ ว นท้องถิน ซึ งเป็ นองค์กรกลางการบริ หารงานบุ ค คลส่ ว นท้องถิน และ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป

_______________

