๑

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
เทศบาลตาบลหนองหิน อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จาทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงเพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมือ กากั บความประพฤติ ของข้ าราชการที่ส ร้า งความโปร่ง ใสมีม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นสากล
๒.ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดังองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองหินเพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๓.ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่า เชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้ เกิ ด พัน ธะผู กพั นระหว่ างองค์ กรและข้า ราชการในทุก ระดั บโดยให้ฝ่ ายบริห ารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดขอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
๔.ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิขอบและความซัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการ ทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนห้องถิ่น ข้าราชการส่วนห้องถิ่นสามัญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนห้องถิ่น รวมถึง พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลหนองหิน
ข้อ ๒. ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองหินรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

๒

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน
ข้อ ๓. ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดย
จะยึดมั่นในค่านิยม ๑๐ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นใจในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และเลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ บิดเบียนข้อมูลเท็จ จริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
(๑๐)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนให้ห้องถิ่นประพฤติตนเป็นผลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา ชุมชนให้
หน้าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ ตาม
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพ และ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม เสียต่อ
เกียรติภูมิตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความ
เสี ยสละ ทุ่ม เทสติปั ญญา ความรู้ค วามสามารถ ให้ บรรลุผ ลส าเร็ จ และมี ประสิ ท ธิภ าพตาม ภาระหน้ า ที่ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมี
อัธยาศัย

๓
ข้ อ ๑๑ ข้ า ราชการของเทศบาลต าบลหนองหิ น ต้ อ งรั ก ษาความลั บ ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
การเปิด เผยข้อ มูล ที่ เป็น ความลั บโดยข้า ราชการ/พนัก งานจะกระท าได้ต่อ มีอานาจหน้ าที่แ ละได้รั บอนุ ญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้า ราชการของเทศบาลต าบลหนองหิน ต้ องรัก ษา และเสริ มสร้ างความสามั คคี ระหว่ า ง
ผู้รว่ มงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา ประโยชน์ที่มิ
ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ ของขวัญ ของกานัลหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น
แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้ าราชการของเทศบาลต าบลหนองหิ น ต้ อ งประพฤติ ตนให้ ส ามารถท างานร่ ว มกับ ผู้ อื่ น
ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น่า
ผลงานข้อผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ๑5 ข้าราชการของเทศบาลตาบลหนองหินต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติ จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของตนเอง

หมวดที่ 3
กลไกลและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกลการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดเทศบาล ที่มีหน้าที่ความคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม
นี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล ให้
นายกเทศมนตรีหรือกรรมการจริยธรรม ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายกเทศมนตรี หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ความช่ วยเหลือ และดูแ ลข้า ราชการซึ่ง ปฏิ บัติต ามอย่า งตรงไปตรงมา มิใ ห้ถู ก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการไม่ให้ความ คุ้มครองต่อ
ราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็ได้
(๔) คุ้ มครองข้า ราชการซึ่ง ปฏิบั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้อ ย่า งตรงไปตรงมามิ ให้ ถู
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสืบสวน ข้อเท็จจริงหรือวินัย
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของราชการผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความชอบ เห็นชอบการคณะกรรมการจาก
จริยธรรมแล้ว

๔
(๔) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรปกครองของห้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดาลงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร โดยเสือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมาการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตาบลหนองหินที่ได้รับตั้งจากข้าราชการเทศบาล
จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตามข้อ (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอซื่อและ คัดเลือกให้
เหลือสองคนให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ต้องไม่เคยถูก ลงโทษทางวินัยมา
ก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ล่งเสริมและให้คาแนะน่าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น
(๒) สอดล่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรการปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อ
ส่งในหรือมีข้อร้อนเรียนว่ามีการฝ่ า ฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่ที่มีการอุทธรณ์การลงโทษ ผู้ ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทวง กรม หน่ ว ยงานราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห้า งหุ้น ส่ ว น บริ ษัท ชี้แ จ้ ง ข้ อ เท็จ จริ ง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ล่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจ้งหรือให้ถ้อยดาเกี่ยวกับ เรื่องที่สอบสวน
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทวง กรม หน่ ว ยงานราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห้า งหุ้น ส่ ว น บริ ษัท ชี้แ จ้ ง ข้ อ เท็จ จริ ง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจ้งหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกร้องถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง เอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) พิจ ารณาวินิจ ฉัย ชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในองค์กร ปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ได้ วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว ให้ ส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด โดยพลั น
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเถ้าสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยชองคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจ ฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้า ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ ผู้บังคับบัญชา
ใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมให้น่ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองมา
ใช้บังคับ

๕

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีการเรียกร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติ ฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม
ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าผื นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ร้ายแรง หรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมชองการฝ่าผืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสาคัญและระดับ ตาแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบชองผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต และ สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอัน
เกิดจาการฝ่าผืน และเหตุอื่นอันควรน่ามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเดินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าผื น ประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารดาเนินการตาม ข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม แต่ไม่ถึงกับความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ ตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษตามข้อ ๒๔ แต่หาก
ปรากฏว่าเป็นความผิดทางวัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวน ตามข้อ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเดินการตามข้อ ๑๙สั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม
แต่ไม่ถึงกับผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษฝ่าผืนตาม ข้อ๒๔ แต่หากปรากฏว่า
เป็นความผิดทางวัยให้ดาเนินการทางวินัยข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทาง จริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ
๑๙ ข้อ๒๐ และ ข้อ๒๒ ให้แนวทางและวิธีการสอบสวนตาม มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดาเนินการทางวินัยชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ๒๒ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีอันมิใช่ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา
ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแกไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือนาไป ประกอบการพิจารณา
การแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่งการเลื่อนขั้ นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี ความขอบ หรือการสั่งให้ผู้ ฝ่าฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้ เทศบาลตาบล
หนองหิน ดาเนินการไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ซักข้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ เทศบาลตาบล
หนองหินภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๖ (๒)สามารถร้อง ทุกข์หรือหรืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ การลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

๖

บทเฉพาะกาล
จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก่ไขประมวล จริยธรรม
ให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบา ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

๗

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายสภาท้องถิน่
ของเทศบาลตาบลหนองหินพ.ศ. ๒๕๖๓
ประมวลจริยธรรมนี้ จัดทาขึ้นตามอารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนอง
หินที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ อย่า งสม่าเสมอ และเป็น เครื่ องมือ การตรวจสอบการท างาน
ด้า นต่ า งๆ ทั้ง ในระดับ องค์ก รและระดั บบุค คลเพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักคุณ ธรรมจริ ยธรรมอยากมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้ เกิ ด รู ปแบบองค์ ก รอั นเป็นที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่อ ถื อ เกิ ด ความมั่น ใจแก่ ผู้ รั บบริ ก ารและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีผู้ส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบ ความรับผิด
ขอบต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามละดับ
๕. ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ข อบ และความซั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึง ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและอย่ างมีประสิทธิภาพอาศัย อานาจตามใน
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลหนองหินเมื่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศเทศบาลตาบลหนองหินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเทศบาลตาบลหนองหินพ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ประมวลจริยธรรม หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองหิน ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นหมายถึงข้าราชการการเมือง ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯสมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลทั้งฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้งตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่ จัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจริยธรรม หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่า ยสภาท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองหิน ข้อ ๔ให้ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มาตรฐาน
จริยธรรม

๘

ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนร่วม
เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ ๑) การยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม ๒) การมี
จิตสานึก'ที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศที่เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
๔) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา หรือวาจา
อันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบคุ คลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุก
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรบผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ แลปราศจากอคติ ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนในท้อ งถิ่น ประพฤติ ตนเป็น พลเมือ งที่ ดี ร่ วมกั นพัฒ นาชุม ชนให้ น่าอยู่คู่ คุณธรรมและดุแ ลรัก ษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็น ข้าราชการ
การเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรไดโดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

๙
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช่สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้า ราชการการเมืองเข้าไป ก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดื อน ของ'ข้าราชการ ซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือน ประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่การปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้ผู้สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิด ก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของ ตนโดยมิขอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิ ชาชีพ อาชีพหรือการงาน อื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความ เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม อานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้ สมควร
ดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่น่าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความรับ ของ
ข้าราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชนทั้งนี้ ภายใน กาหนดระยะเวลา
สองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคล ในครอบครัว
ของตนปฏิบัติเช่นเดียวก้นด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรที่ติ ดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ตาม ระเบียบ
และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมก้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข และรับพึง
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมก้นโดยไม่เลือก ปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ ใช้หรือเบียดเบียนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิด ความ
เข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ข้า ราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเลื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ ที่มี
ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เซ่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันกาจ กระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดขอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

๑๐

หมวด ๓
กลไกลและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกลการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาฯ มีหน้าที่กากับดูแลการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง และ
เคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกผิง ส่งเสริม ยกย่องข้า ราชการการเมืองท้องถิ่น ที่เป็นแบบอย่าง ที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี่อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ดู แ ล และคุ้ ม ครองข้ า ราชการการเมือ งท้ อ งถิ่ นซึ่ ง ปฏิ บั ติ ตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม ประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว
๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองหินขึ้น เพื่อควบคุม
กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย ๑) ประธารสภาเทศบาลตาบลหนองหิน เป็นประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม ๒) สมาซิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นดัดเลือก จานวน ๒ คน เป็น คณะกรรมการ
5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๖ คน ที่ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
6) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้า
สานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก ลงโทษทางวินัยมา
ก่อนให้นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่ายบริการ ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะน่าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมี
ผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ขี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา ชี้แจงหรือใช้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผู้ ถูกกล่ าวหา หรือ ข้าราชการของหน่วยงานนี้ มาขี้ แ จง หรือถ้อ ยคาหรือให้ ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น่ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๑

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าผืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
เรื่องให้คณะกรรมาการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดขอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่ตรองส่วน ข้อเท็จจริง สืบสวนหา
ข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าผืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ คณะกรรมการจริยธรรมส่งผล คา
วินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาลมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าผืนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติฝ่าผืนประมวลจริยธรรมที่เหลืออยู่ เป็น
ผู้รับผิดขอบดาเนินการ และเสือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่ตรองส่วนข้อเท็จจริง สืบสวน หา
ข้อเท็จ จริง หรือสอบสวนการฝ่าผื นจริยธรรมนี้ และให้มี คาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ จริยธรรมส่งผล
คาวินิจ ฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นๆ มีคาลง'โทษ ผู้ฝ่าผื นประมวล
จริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการไต่ตรองสวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ ฝ่า
ผืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่ง ลงโทษ
ผู้
ฝ่าผืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓5 การดาเนินการไต่ตรองสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ให้
น่าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดาเนินการทางวินัยชอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยชองคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป ๒) กรณีผู้ถูก
ลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่จันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ

หมวด 4
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดาเนินตามควรแก่กรณีเพื่อให้การแก้ไขหรือ ดาเนินการที่
ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หรือ การสั่งให้ผู้ ฝ่าฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่า!!เนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิด
ขอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด จากการฝ่าฝืนและเหตุ
อื่นอันควรน่ามาประกอบพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม ดาเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลดาวินิจฉัยให้ประธานเทศบาล หรือผู้
กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ ฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรมนี้ตามคาวินิจ ฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้ประธานสภา เทศบาลหรือ
เทศบาลหรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้นๆแล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาด

๑๒
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้
มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล จริยธรรมให้มี
ความเหมาะสมตามคาแนะน่านั้นของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

