การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เทศบาลตาบลบางเป้า
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การดาเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จั ดตั้งองค์การบริหารส่ วนตาบลบางเปูา อาเภอกันตั ง
จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตาบลบางเปูา โดยประกาศราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคาบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจาก
ตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตาบล เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดาเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตาบลจานวนสิบสองคน
โดยให้ปลัดเทศบาลตาบลปฏิบัติหน้ าที่ นายกเทศมนตรีตาบลบางเปูาเป็นการชั่วคราวตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
ในการนี้ เทศบาลตาบลบางเปูา จึงได้มีการดาเนินการจัดทาโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
หลั ก สู ต รเสริ มสร้ างศั กยภาพ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 เมื่ อ วัน ที่ 16 , 18 – 20 ธัน วาคม 2563
ในการดาเนินกิจกรรม มีการให้ นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบั ติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบางเปูา
ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่ า ว เป็ น ผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลต าบลบางเปู า และได้ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร บรรยายหั ว ข้ อ
“ประมวลคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใสมี ม าตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รและ
ระดับ บุ คคล และเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท างานด้ า นต่ าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเปู า เพื่อ ให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง องค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สานักปลัดเทศบาลขอสรุปรายละเอียดดังกล่าว ดังนี้

ประกาศเทศบาลตาบลบางเป้า
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบางเป้า
ประจาปี พ.ศ. ๒๕63
***************
ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลบางเปู า นี้
จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใสมี ม าตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ าเ สมอ ทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รและ
ระดับ บุ คคล และเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท างานด้ า นต่ าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเปู า เพื่อ ให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง องค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
๕. ปู อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ และความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“ลูกจ้างประจา” หมายถึง ลูกจ้างประจาสังกัดเทศบาลตาบลบางเปูา
“พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตาบลบางเปูา
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลบางเปูา
ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางเปูารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเป้า
ข้อ ๓ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูาทุกคน มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึ ด ถือ ประโยชน์ ของประเทศชาติ เ หนื อ กว่ าประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ ข้ อ มู ล ข่า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น พลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ างประจา และพนัก งานจ้า งของเทศบาลต าบลบางเปูา ต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ างประจา และพนัก งานจ้า งของเทศบาลต าบลบางเปูา ต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องไม่ประพฤติ
ตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้ อ ๙ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง ของเทศบาลต าบลบางเปู า
ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอั นดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน

ข้อ ๑๐ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องรักษา
ความลั บ ที่ได้จ ากการปฏิบัติห น้าที่ก ารเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้
ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องรักษา
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องไม่ใช้
สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องประพฤติ
ตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูา ต้องรักษา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามวิชาชีพที่ตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นด้วย
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางเปูา มีหน้ าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศบาลตาบลบางเปูา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ ร้องขอหรืออาจดาเนินการ
ตามที่นายกเทศบาลตาบลบางเปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศบาลตาบลบาง
เปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศบาลตาบลบางเปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้ า ที่ฝุ ายเลขานุ การของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางเปูา แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ตาบลบางเปูาที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลบางเปูานั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ย ธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ อ งดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมอบหมายมีอานาจ
หน้าที่ให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจ ารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามี เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายเทศมนตรีตาบลบางเปูา เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติป ฏิ บัติ ฝุ าฝื น ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือ เป็น การฝุ าฝื น จริ ย ธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและ
ระดั บ ต าแหน่ ง ตลอดจนหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ฝุ า ฝื น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ใ นอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ
๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้ นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรื อความผิ ดทางอาญา ให้ ด าเนิ น การตามควรแก่กรณีเ พื่อให้ มีการแก้ไขหรือดาเนิน การที่ถูก ต้อง หรื อ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้
เทศบาลตาบลบางเปูาดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตาบลบางเปูา ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒)
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

ประมวลรูปภาพการดาเนินการโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2564
วันที่ 16 , 18 – 20 ธันวาคม 2563
ณ เทศบาลนครตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง และ ทรายทองรีสอร์ท อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
************************

