๑

ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓
************************
ประมวลจริ ย ธรรมของข้า ราชการนี้ จัด ท าตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ อ งมื อ ก ากับ ความประพฤติ ข องข้า ราชการ ที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส มี
มาตรฐาน ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถื อเป็ นหลัก การและแนวทางปฏิ บตั ิ อย่า งสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่
สู น เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๓. ทาให้เกิ ดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ ยอมรั บ เพิ่มความน่ าเชื่ อถื อ เกิ ดความมัน่ ใจ
แก่ผรู ้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หาร
ใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึ งเพื่อใช้เป็ นค่านิ ยมร่ วมสาหรั บองค์กรและข้าราชการทุ กคน พึงยึดถื อ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้

๒

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแม่สูน
“ข้าราชการ” หมายถึ ง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นสามัญ
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการ
ส่ วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจา องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแม่สูน
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการ ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สูน
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูนทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและ
ให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

๓

(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึ กให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี
ร่ วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อม
ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
ส่ วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์ กร
ข้อ ๔ ข้า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ สู น ต้อ งจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็ นพลเมืองดี เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูนต้องไม่ประพฤติ ตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่

๔

ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามภาระหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระเทศชาติ
และประชาชน
ข้อ ๙ ข้า ราชการขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ สู น ต้อ งมุ่ ง แก้ปั ญ หาความ
เดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว และมุ่งเสริ มสร้ างความเข้าใจ อันดี ระหว่าง
หน่วยงาน

และประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ

สุ ภาพ เรี ยบร้อย มีอธั ยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูนต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องรักษา และเสริ มสร้ าง
ความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้า ราชการขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลแม่ สู น ต้อ งไม่ ใ ช้ ส ถานะหรื อ
ตาแหน่ ง ไปแสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ส าหรั บ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ไม่ ว่า จะเป็ นประโยชน์ ใ นทาง
ทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อ
บุคคลที่เกี่ ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิ ดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษย์สัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน ของเพื่อนร่ วมงาน และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

๕

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน มีหน้าที่ควบคุมกากับการ
ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่าง ที่
ดี และติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงาน
ผลให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอ
หรื ออาจดาเนินการตามที่ หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่านายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแม่สูน หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุ ม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามควร
อาจยืน่ เรื่ องโดยไม่ตอ้ งผ่านนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม ไปยัง
ผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา
มิ ให้ถูก กลัน่ แกล้งหรื อถู กใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนิ นการต่อข้าราชการที่ อยู่ระหว่างถู ก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อวินยั หรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๖)ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่
คณะกรรมการจริ ย ธรรมหรื อ ปลัด มอบหมาย ทั้ง นี้ โดยไม่ ก ระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระของผูด้ ารง
ตาแหน่ง ในสานักปลัด

๖

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรื อรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่ งดารงตาแหน่ งสายงานผูบ้ ริ หาร เลื อกกันเอง
ให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้าราชการที่ ไม่ได้ดารงตาแหน่ งสายงานผูบ้ ริ หารใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแม่สูน นั้นจานวนสองคน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่ วมกันเสนอ
ชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจ
แต่ง ตั้ง บุ ค ลากร เป็ นผูช้ ่ วยเลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการ
จริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุ ม ก ากับ ส่ ง เสริ ม และให้ค าแนะน าในการใช้บ ัง คับ ประมวล
จริ ยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มี
การอุ ทธรณ์ การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาวินิจฉัย
โดยเร็ ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรม หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย
มีอานาจหน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริ ษทั หรื อ
ห้า งหุ ้นส่ วน ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง ส่ ง เอกสารและหลัก ฐานที่ เกี่ ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุ ค คลในสัง กัด
มาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน

๗

(๔) เรี ย กผูถ้ ู ก กล่ า วหา หรื อข้า ราชการของหน่ วยงานนี้ ม าชี้ แจง หรื อให้
ถ้อยคา หรื อให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายใน
เก้ า สิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ค ณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลระดั บ จัง หวัด รั บ เรื่ อง ให้ ค าวิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดิ นพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็ นว่าเรื่ องนั้น
เป็ นเรื่ องสาคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๘) ดาเนิ นการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ ผตู ้ รวจการแผ่นดิ น
มอบหมาย การประชุ มคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง
มาใช้บงั คับ
ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว่า มี เ จ้า หน้า ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การด าเนิ น การตามข้อ ๑๙ ให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
ร้ า ยแรงหรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ
ความสาคัญและระดับตาแหน่ ง ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความ
ประพฤติ ในอดี ต สภาพแวดล้อมแห่ ง กรณี ผลร้ า ยอันเกิ ดจากการฝ่ าฝื น และเหตุ อื่นอันควรนามา
ประกอบการพิจารณา
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ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการ
ฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้ผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริ ง ว่าเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ย ธรรม แต่ไ ม่ ถึง กับเป็ นความผิดทางวินัย ให้ผูร้ ั บ ผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั
ให้ดาเนินการทางวินยั
ข้อ ๒๓ การดาเนิ นการสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้ อ ๑๙
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษา
วินยั และการดาเนินการทางวินยั ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผูร้ ั บ ผิดชอบดาเนิ นการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนิ นการตามนั้น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิด
ทางวินัยหรื อความผิดทางอาญา ให้ดาเนิ นการตามควรแก่ กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อดาเนิ นการที่
ถูกต้อง หรื อตักเตื อน หรื อนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ ตาแหน่ ง การพ้นจาก
ตาแหน่ ง

การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน หรื อการพิจารณาความดี ค วามชอบ หรื อการสั่ ง ให้ผูฝ้ ่ าฝื นนั้น

ปรับปรุ งตนเอง หรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒
แล้วให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๒๗ ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้ องทุ กข์หรื ออุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สูน ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่ อ ผลการพิ จ ารณาเป็ นที่ สุ ดแล้ว ให้ร ายงานผลต่ อ ผูต้ รวจการแผ่น ดิ น
โดยเร็ ว

