ประกาศเทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ส้าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
_______________
ตามที่เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ตามนัยมาตรา
๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก้าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก้าหนด
ขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่งการกระท้า ทั้งนี้ การฝุ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระท้าผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้าง
ถึง และให้จัดท้าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
แทน เพื่อเป็นเครื่องก้ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558

(นายอนุชา รีบเร่ง)
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา

ค้าสั่งเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ที่ 486/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
........................................
อาศัยความในมาตรา ๒๗๙ แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก้าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งก้าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท้า ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระท้าผิดทางวินัย จึงแต่งตั้งให้
1. นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ ปลัดเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ประธาน
2. นางสาวอุไรภรณ์ ปัญญา ผู้อ้านวยการกองคลัง
กรรมการ
3. นายสมยศ ลามาพิสาร
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา
กรรมการ
4. นายธันยา รวมชัย
นิติกร 7ว
กรรมการ
5. นางสาวมาริสา วงษ์เที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ค้าวังสวัสดิ์
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ก้ากับ ส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์
การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค้าวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ้านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค้า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค้า
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค้าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
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(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส้าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ้านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ด้ า เนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558

(นายอนุชา รีบเร่ง)
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ เทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา พ.ศ. 2558
…………………………………….
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท้าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือก้ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุ คคล และเป็ น เครื่ องมื อการตรวจสอบการท้างานด้านต่ างๆของ เทศบาลต้าบลน้้ าแพร่ พัฒ นา เพื่อให้
การด้าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ท้า ให้ เ กิ ดรู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ย อมรั บ เพิ่ มความน่ าเชื่ อถื อ เกิ ดความมั่ นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ้านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามล้าดับ
๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อ าจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อ ใช้เป็ น ค่ านิยมร่ว มส้ าหรับ องค์กรและข้าราชการทุก คน พึง ยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ้า เทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ข้อ ๒ ให้ นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส้าหรับข้าราชการ ของ เทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา
ข้อ ๓ ข้าราชการของ เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ทุกคน มีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ้านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้ า ราชการของเทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้า ราชการของเทศบาลต้ า บลน้้า แพร่ พั ฒ นา ต้อ งเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ใ นการเป็ น
พลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต้าแหน่งหน้าที่
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ความสามารถด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา ความรู้ ค วามสามารถ ให้ บ รรลุ ผ ลส้ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้า ราชการของเทศบาลต้า บลน้้า แพร่ พั ฒ นา ต้ องปฏิ บัติ ห น้า ที่ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อย
มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท้าได้ต่อเมื่อมีอ้านาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้ า ราชการของเทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา ต้ อ งไม่ ใ ช้ ส ถานะหรื อ ต้ า แหน่ ง ไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส้าหรับตนเองหรือผู้ อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของก้ า นั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒ นา ต้องประพฤติตนให้ ส ามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่น้าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับ
ก.พ. ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑.๑ ต้ อ งพึ ง เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรมอั น ดี และประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น
ข้าราชการ
๑.๒ ต้องพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และ ไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ ก้าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
๑.๓ ต้องพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท้า งาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
(๒) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๒.๑ ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ

-4๒.๒ ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก้า ลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส้าคัญ
๒.๓ ต้องพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น ประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่
๒.๔ ต้องพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึง ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
๓.๑ ต้องพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วย ท้างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะใน
สิ่งที่เห็น ว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
๓.๒ ต้องพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญและ
ก้าลังใจสวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม
๓.๓ ต้องพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๔ ต้องพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้า ใจ และมนุษย
สัมพันธ์อันดี
๓.๕ ต้องพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(๔) จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
๔.๑ ต้ อ งพึ ง ให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม
เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็น ว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ห รือไม่อยู่ในอ้านาจ
หน้าที่ของตน จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน้า ให้ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
๔.๒ ต้องพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
๔.๓ ต้องพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน ปกติวิสัยที่
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือ ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้น หากได้รับ ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มี มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อ ด้าเนินการตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๖ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพวิศวกรรมฯ
พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้
(๑) ต้องไม่กระท้าการใด ๆ อันอาจน้ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(๒) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท้าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
(๓) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
(๔) ต้องไม่ใช้อ้านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ ผลประโยชน์แก่
บุคคลใดเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน

- 5(๕) ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส้า หรับ ตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงาน ที่ท้าอยู่กับผู้ว่าจ้าง
(๖) ต้ อ งไม่ โ ฆษณา หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น โฆษณา ซึ่ ง การประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรม
ควบคุมเกินความจริง
(๗) ต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท้าได้
(๘) ต้องไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๙) ต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ ตนเอง
ไม่ได้รับท้า ตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง
(๑๐) ต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
(๑๑) ต้องไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
(๑๒) ต้ อ งไม่ รั บ ท้ า งาน หรื อ ตรวจสอบงานชิ้ น เดี ย วกั น กั บ ที่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมอื่นท้า อยู่เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตาม หน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
(๑๓) ต้องไม่รับด้าเนินงานชิ้นเดียวกันให้ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้น
แต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้ แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
(๑๔) ต้องไม่ใช้ ห รือคั ดลอกแบบ รูป แผนผั ง หรือเอกสาร ที่เ กี่ยวกั บงานของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
(๑๕) ต้องไม่กระท้าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองาน
(๑๖) ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ข้อ ๑๗ จรรยาบรรณของนิติกร เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมส้า หรับนิติกรที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว ในองค์กร
(๑) นิติกรพึงรักษาความลับของผู้เกี่ยวข้องกับการด้า เนินการทางวินัย อุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์
(๒) นิติกรพึงรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่แสวงหาประโยชน์จาก การ
ปฏิบัติหน้าที่
(๓) นิติกรพึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) นิติกรพึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับวิ ชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์ และ
รักษามาตรฐานความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(๕) นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ
(๖) นิติกรพึงยึดมั่นในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา
(๗) นิติกรพึงให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(๘) นิติกรพึงละเว้นการรับประโยชน์ใด ๆ เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะมอบให้แก่กัน
(๙) นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้เหมาะสม
เป็นธรรม

-6(๑๐) นิติกรพึงใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อบุคคลผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่
(๑๑) นิติกรเป็นที่พึ่งสุดท้ายของบุคลากรในภาครัฐ
(๑๒) นิติกรพึงให้ความคุ้มครองพยานตามสมควร
(๑๓) นิติกรรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพโดยไม่กระท้า การใด ๆ อันอาจ น้ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพรวมทั้งจะตอบโต้และ ต่อต้านการกระท้าที่ฝุาฝืนต่อหลักการนี้
(๑๔) นิติกรพึงระวังมิให้คนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแสวงหาผลประโยชน์ จาก
ต้าแหน่งหน้าที่ของตน
(๑๕) นิ ติ กรพึ ง มีม นุ ษย์ สั ม พัน ธ์ และประสานงานระหว่ า งองค์ กรหน่ ว ยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(๑๖) นิติกรพึงไม่แสดงข้อเท็จจริงและความเห็นในเรื่องที่ต้องกระท้า ตาม หน้าที่ต่อ
สาธารณชน
(๑๗) นิติกรพึงเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลได้อย่าง เต็มที่โดย
ปราศจากอคติ
(๑๘) นิ ติ ก รพึ ง เสนอแนะปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
(๑๙) นิติกรพึงให้ความรู้แนะน้า ปรึกษาแก่ผู้ถูกด้าเนินการทางวินัยและข้าราชการ
ทั่วไป
ข้อ ๑๘ จรรยาบรรณของสาธารณสุข เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมส้า หรับสาธารณสุขที่เป็น
ผู้ประกอบ วิชาชีพดังกล่าวในองค์กร
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องมีวินัยต่อตนเอง พัฒนาตนเองให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง อยู่เสมอ
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องมีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องมีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยความเสียสละแบบจิตอาสา และให้บริการด้วย หัวใจของความเป็นมนุษย์ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้าอย่างเท่า เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุ คคลผู้ด้อยโอกาส ยากจนพิการ ทุพพลภาพ ตั้งแต่ เกิด
จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะและ พฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และบริสุทธิ์ใจ
(๕) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องประพฤติปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย
วาจา และจิตใจ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน
(๖) ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สาธารณสุ ขต้อ งไม่ก ระท้ า ตนและการกระท้า อันใดที่ เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อการปูองกันโรค การควบคุมการระบาดของโรค การตรวจและ เฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมสุขวิทยา
ส่วนบุคคล และภาวะโภชนาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้รับบริการ

-7(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต้าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
(๘) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
(๙) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น้า ในการ อนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รักษา ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๑๙ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
(๑) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ ก้าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
(๒) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง ดีงาม
ให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๓) ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ
(๔) ครู ต้ อ งไม่ ก ระท้ า ตนเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ ความเจริ ญ ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ
อารมณ์ สังคมของศิษย์
(๕) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติ หน้าที่
ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระท้าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
(๖) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ
การพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
(๗) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
(๘) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
(๙) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น้า ในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย
ข้อ ๒๐ จรรยาบรรณทางการเงินและบัญชี ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ ขยันและอดทน
(๒) ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลังและการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลา
(๓) ต้องเก็บรักษาหลักฐาน หรือเอกสารทางการเงิน การคลัง และการบัญชี ไว้ที่
ปลอดภัยตลอดเวลา
(๔) ต้อ งรั ก ษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อยของสมุด บั ญชี แ ละ
ทะเบียนต่าง ๆ
(๕) ต้ อ งมี ค วามละเอี ย ด ถี่ ถ้ ว นและเรี ย บร้ อ ยในการมอบ การรั บ มอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลังและการบัญชี
(๖) ต้องเรียกหลักฐานการจ่ายหรือการรับเงินทุกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐาน
ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

-8(๗) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่วิจารณ์การด้า เนินงานของกิจการทางการเงิน การคลัง
การบัญชีที่ท้าอยู่ หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม
ข้อ ๒๑ ให้ส้านักปลัดเทศบาลน้้าแพร่พัฒนา มีหน้าที่ควบคุมก้ากับให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีหน้าที่ควบคุมก้ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ้านาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ด้าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่้าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด้าเนินการตามทีน่ ายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น
เองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่
พัฒนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่ องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรม การด้าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ท้าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖)ด้าเนินการอื่นตามที่ก้าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด้ารงต้าแหน่งในส้านักปลัด
(๗)....(อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร).....
ข้อ ๑๗ ให้ นายกเทศมนตรี ต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมขึ้ น
เพื่อควบคุม ก้ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

-9(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
นั้น จ้านวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้..........(หัวหน้าส้านักปลัด.......................)........ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ก้ากับ ส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์
การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค้าวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ้านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค้า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค้า
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค้าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส้าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ้านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ด้ า เนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ

- 10 ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการ
ข้อ ๒๐ การด้ า เนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด้ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติป ฏิ บั ติ ฝุ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ จะถือ เป็ น การฝุ าฝื น จริ ย ธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส้าคัญและ
ระดั บ ต้ า แหน่ ง ตลอดจนหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ฝุ า ฝื น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ในอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรน้ามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการด้ า เนิ น การสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ปรากฏข้อ เท็ จ จริ งว่ า มีก าร
ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตาม
ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด้าเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้น้าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด้าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า เนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด้ า เนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท้าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขันตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรื อความผิ ดทางอาญา ให้ ด้าเนิ น การตามควรแก่กรณีเพื่อให้ มีการแก้ไขหรือด้าเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตั ก เตื อ น หรื อ น้ า ไปประกอบการพิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง การเข้ า สู่ ต้ า แหน่ ง การพ้ น จากต้ า แหน่ ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ
การพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้ เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ด้าเนินการให้เป็นไปตามค้าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

