ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๘
_______________
ตามที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการ
บริหารประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า
เป็นการกระทําผิดทางวินัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสเป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐาน
ทางคุ ณธรรมและจริย ธรรมที่อ้า งถึ ง และให้ จัด ทํา เป็ นประมวลจริ ย ธรรมของข้า ราชการ เทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ นี้แทน เพื่อเป็นเครื่องกํากับ ความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทํา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม
และความโปร่งใสเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้า นต่างๆของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้การดํา เนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริ ย ธรรม” หมายถึ ง ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการของเทศบาลเมื อ ง
ศรีสะเกษ
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตามที่ บัญญัติไว้ ในพระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบข้ าราชการส่ว นท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึ ง คณะกรรมการจริย ธรรมประจํ า เทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ฯลฯ
ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-๒หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับข้าราชการ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้ อ ๖ ข้ า ราชการของเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ต้ อ งเป็น แบบอย่ า งที่ดี ใ นการเป็ น พลเมือ งดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

-๓ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้า ราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้า ที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้ อ ๑๓ ข้า ราชการของเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ต้ องไม่ ใ ช้ ส ถานะหรื อ ตํา แหน่ ง ไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิเช่น
จรรยาบรรณแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล ครู วิศวกร สถาปนิก นิติกร ให้ยึดถือและปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นั้นด้วย
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
(๒) สื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ สอบสวนการฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมนี้ เพื่ อ รายงานผลให้
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้

-๔(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิ ให้ถู กกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํา นาจโดยไม่ เป็น ธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศมนตรีเมือง
ศรีสะเกษ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก กลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ อั น มี ผ ลกระทบต่อ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อนขั้ นเงิ น เดื อน ตั้ ง กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัดเทศบาล
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็ นข้าราชการที่ไ ม่ได้ดํา รงตํา แหน่งสายงานผู้บ ริหารในเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นั้น จํานวน
สองคน
(๔) กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิภ ายนอก ให้ กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่ ว มกั นเสนอชื่ อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัว หน้ าสํ านัก ปลั ดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจแต่ง ตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้า งหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรี ย กผู้ ถู ก กล่ า วหา หรือข้ า ราชการมาชี้ แ จง หรือให้ถ้ อยคํ า หรื อให้ ส่ งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

-๕(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด โดยพลัน
ถ้ า คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั งหวั ด มิ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น อย่ า งอื่ น ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับ
บัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๙ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว่ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข้อ ๒๐ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการดํ า เนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ
ข้อ ๒๒ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ดํ า เนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

-๖ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริ ย ธรรมให้ มีความเหมาะสม (ถ้ า มี) และแจ้ งให้ คณะกรรมการบริหารงานบุค คลระดั บจัง หวั ด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป

