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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

************************ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการน้ีจัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มี

มาตรฐาน ในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งในระดบัองค์กรและ

ระดบับุคคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่

สูน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมัน่ใจ       

แก่ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔. ให้เกิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหาร     

ใชอ้  านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชา       

ต่อประชาชน  และต่อสังคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือ     

เป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

 

 

 



๒ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

  ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 

   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   “ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ         

ส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจา้ง และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

  ขอ้ ๒  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูนทุกคน  มีหนา้ท่ีด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   (๒) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 



๓ 

 

   (๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และ

ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(๕) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือก

ปฏิบติั 

(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่

บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   

       ตรวจสอบได ้

(๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

          (๑๐) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 

         ร่วมกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้ม        

         ใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

ส่วนที ่๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

   

ขอ้ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ    

ศาสนา    และพระมหากษตัริย ์

  ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ

รักษาไวแ้ละปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

  ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ

เป็นพลเมืองดี    เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  ขอ้ ๗  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

 



๔ 

 

  ขอ้ ๘  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็ม

ก าลงัความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและ            

มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ            

และประชาชน 

  ขอ้ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน     ของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจ อนัดีระหว่าง

หน่วยงาน           และประชาชน 

  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

สุภาพ เรียบร้อย    มีอธัยาศยั 

  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้าก

การปฏิบติัหนา้ท่ี   การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต่้อเม่ือมีอ านาจ

หนา้ท่ีและไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งรักษา และเสริมสร้าง

ความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

  ขอ้ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง

ทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวญั  ของก านลั  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน  หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการให้โดย

ธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 

  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตอ้งประพฤติตนให้สามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีน ้ าใจ  มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการ

ปฏิบติังาน     ของเพื่อนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 

 

 

 

 



๕ 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๖ ให ้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัการ

ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่ง ท่ี

ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงาน

ผลใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูร้้องขอ

หรืออาจด าเนินการตามท่ี   หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี

อยา่งตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา่นายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร   

อาจยืน่เร่ืองโดยไม่ตอ้งผา่นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงั

ผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้  

   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา      

มิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างถูก

กล่าวหาวา่ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน           

ตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงหรือวินยั  หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระท ามิได ้         

เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   (๖)ด า เ นินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี   หรือตามท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้ งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารง

ต าแหน่ง  ในส านกัปลดั    



๖ 

 

   

  ขอ้ ๑๗ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน            

เพื่อควบคุม  ก ากบั  ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเอง

ใหเ้หลือสองคน 

   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารใน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน นั้นจ านวนสองคน 

   (๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอ

ช่ือและคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   

   ให้หัวหน้าส านกังานปลดั เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ

แต่งตั้งบุคลากร  เป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  กรรมการ

จริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน   

  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

   (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าในการใช้บังคับประมวล

จริยธรรมน้ีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง     

ส่วนทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมี

การอุทธรณ์  การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริง และมีค าวินิจฉัย

โดยเร็ว 

   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรม   หรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       

มีอ านาจหนา้ท่ีขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  บริษทัหรือ

ห้างหุ้นส่วน  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกัด         

มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 



๗ 

 

   (๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือให้

ถอ้ยค า  หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้ินิจฉยัแลว้ให้ส่งค าวินิจฉยัให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดบัจงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายใน

เก้า สิบว ันนับแต่ว ันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเ ร่ือง  ให้ค  าวินิจฉัย                  

ของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

   (๖)  ส่งเร่ืองให้ผูต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนั้น    

เป็นเร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผ่นดิน 

มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง       

มาใชบ้งัคบั 

 

 ส่วนที ่๒ 

           ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู ้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน   เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 

ความส าคญัและระดบัต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อายุ ประวติั และความ

ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี   ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรน ามา

ประกอบการพิจารณา  



๘ 

 

  ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มีการ             

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏ

ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผูรั้บผิดชอบ

พิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยั

ใหด้ าเนินการทางวนิยั   

  ขอ้ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามข้อ ๑๙          

ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒ ใหน้ าแนวทางและวธีิการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยั และการรักษา

วนิยั  และการด าเนินการทางวนิยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔ การสั่งการของผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น               

เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป   

 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิด   

ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ี

ถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่ง  การพน้จาก

ต าแหน่ง     การเล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผูฝ่้าฝืนนั้น

ปรับปรุงตนเอง    หรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

  ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒  

แลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

    ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  

  ข้อ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดิน

โดยเร็ว 



๙ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ้ ๒๙ จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีพร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดบัจงัหวดั คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 

    

ประกาศ  ณ  วนัท่ี       เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

(นายวนัชาติ  ศิริภทัรนุกลู) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน 


