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คานา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน โดยการกาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕6๐ เทศบาลตาบลริ มเหนื อ จึ งได้จั ดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือ และเพื่อเป็นหลักและ
แนวทางปฏิบัติงาน กากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อไป

นางเยาวพา กันทาลักษณ์
นายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ

ประกาศเทศบาลตาบลริมเหนือ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือ
พ.ศ. ๒๕62
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือนี้จัดทา
ตามเจตนารมณ์ข องรัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลริมเหนือ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่ว มสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕6๐ เทศบาลตาบลริ มเหนือ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือ
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตาบลริมเหนือ
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตาบลริมเหนือ
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลริมเหนือ
ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-2หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องไม่ประพฤติตนอัน
อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกาลั งความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุ ผลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

-3ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องรักษาความลับที่ได้
จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลริ ม เหนื อ ต้ อ งรั ก ษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ตลอดจนไม่รั บ ของขวัญ ของก านั ล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ร้อ งเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลู กจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือ ต้องประพฤติตนให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สานักปลัด เทศบาลตาบลริมเหนือ มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการ
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่ น แกล้ งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็ นว่า นายกเทศมนตรีตาบล
ริมเหนือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้

-4(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า ไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่ นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ คณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด เทศบาลตาบล
ริมเหนือ
ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ตาบลริมเหนือ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลริมเหนือ จานวนสอง
คน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลริมเหนือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ อ งดูแ ลให้ มี การปฏิ บั ติ ตามประมวลจริย ธรรมในองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้ ค ณะกรรมการจริย ธรรม หรื อผู้ ที่ค ณะกรรมการจริย ธรรมมอบหมาย มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผู้ แทนหรือบุคคลในสั งกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

-5(๕) พิจ ารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้ นากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกเทศบาลตาบลริมเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๑๙ การดาเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๑ หากการด าเนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๑๙ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตาม
ข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๒ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙
และข้อ ๒๑ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๓ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามข้ อ ๒๑ ให้ ด าเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

-6หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่ อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้ว
ให้เทศบาลตาบลริมเหนือ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตาบลริมเหนือ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมิ นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
( นางเยาวพา กันทาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตาบลริมเหนือ

