ระเบียบ

ว่าด้วย
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสี มา
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑

ระเบียบ
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม พ.ศ. ๒๕๕๓
***************************
ประมวลจริ ยธรรมนี้จดั ทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒.ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบ
การทางานด้านต่างๆทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๓.ทาให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๖ ( ๖) สภาเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมจึงออกระเบียบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

๒

“ ประมวลจริ ยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม
“ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น (ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ที่จดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
“ คณะกรรมการจริ ยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ าย
สภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่ วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมัน่ ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมัน่ คุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
(๙ ) การ ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่ วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ดี ในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

๓

ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดี เคารพและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบจริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
ส่ วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น โดยไม่แสดงกิริยา
หรื อใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรื อใส่ ร้ายหรื อเสี ยดสี บุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติ และต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ น
พลเมืองที่ดี ร่ วมกันพัฒนาชุ มชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นใช้สถานะหรื อตาแหน่งการเป็ น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ จะเป็ น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่งการเป็ นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่ งมี
ตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจาและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ ้นใหญ่หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยนิ ยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรื อผู้
ใกล้ชิดก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนหรื อของผูอ้ ื่น และต้องไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรื อการงานอื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรื อบุคคลในครอบครัวของตนมีลกั ษณะเป็ นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมัน่ ในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
ผูส้ มควรดารงตาแหน่งต่างๆ

๔

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับ
ของทางราชการซึ่ งตนได้มาในระหว่างอยูใ่ นตาแหน่งไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้
ภายในกาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พน้ จากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ต การใช้อานาจในทางที่ผดิ การฉ้อฉล
หลอกลวง หรื อการกระทาอื่นใดที่ทาให้ราชการเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรี ยกร้องของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท
หรื อบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบตั ิเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิต่อองค์กรธุ รกิจที่ติดต่อทาธุ รกิจกับหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยีย่ มเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่ ทุกข์สุข
และรับฟังเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรี บหาทางช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรื อบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรื อเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองและผูอ้ ื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรื อให้การสนับสนุนแก่ผปู ้ ระพฤติผดิ กฎหมาย
หรื อผูม้ ีความประพฤติในทางเสื่ อมเสี ย เช่น ผูเ้ ปิ ดบ่อนการพนัน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่ อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่
บกพร่ องหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กากับดูแลให้มี การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้

๕

๑) ดาเนิ นการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่เป็ นแบบอย่าง
ที่ดี และติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุม้ ครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
๓) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ของผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ าย
สภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
ประกอบด้วย
๑) ประธานสภาเทศบาล เป็ นประธานคณะกรรมการจริ ยธรรม
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ
๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจานวน ๖ คน ที่ผกู ้ ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็ นผูเ้ ลือก เป็ นกรรมการ
๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินยั มาก่อนให้นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่ ายบริ หาร
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่ งเสริ มและให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โดยอาจมีผรู้ ้องขอหรื อตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมเห็นเองก็ได้
(๓) ขอความร่ วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรื อห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลใน
สังกัด มาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๔) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้ มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับ ประมวลจริ ยธรรมนี้
(๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญ
หรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

๖

(๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้ประธานสภา
เทศบาล ส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการโดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง
สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ ว และให้คณะกรรมการ
จริ ยธรรมส่ งผลคาวินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาล มีคาสั่งลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม
กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ ประธานสภาเทศบาล ปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมที่เหลืออยูเ่ ป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือกกันเองเป็ นประธานคณะกรรมการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัย
โดยเร็ ว และให้คณะกรรมการจริ ยธรรมส่ งผลคาวินิจฉัยให้ผกู ้ ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการไต่สวน สื บสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรมให้สั่งยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้สั่งลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการไต่สวน สื บสวน สอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามส่ วนที่
๒ นี้ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการ
ดาเนินการทางวินยั ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุ โลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมให้ถือเป็ นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณี ผถู้ ูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมให้สามารถ
ร้องเรี ยนต่อผูต้ รวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่งลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการ
แก้ไขหรื อดาเนิ นการที่ถูกต้อง หรื อตักเตือน หรื อนาไปประกอบพิจารณาในการเข้าสู่ ตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง หรื อการสั่งให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเอง หรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

๗

ข้อ ๓๘ การปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรงหรื อไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝ้ ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื นและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริ ยธรรม ดาเนินการตามข้อ ๓๕ และส่ งผลคาวินิจฉัยให้ประธานสภา
เทศบาล หรื อผูก้ ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี มีคาสั่ง
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้
ประธานสภาเทศบาล หรื อผูก้ ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่
กรณี แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรม เพื่อรายงานให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณี เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริ ยธรรม พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรื อให้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผูต้ รวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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