
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2552 
_______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการนี ้ จดัท าตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 
1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสรา้งความโปร่งใส               

มีมาตรฐานในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน และเป็นสากล 
2. ยึดถือเป็นหลกัการ และแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองคก์ร      

และระดบับุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วน   
ต  าบลควรเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรบั เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ   
แก่ผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สีย 

4. ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหว่างองคก์ร และขา้ราชการ ในทกุระดบั โดยใหฝ่้ายบริหาร
ใชอ้  านาจในขอบเขต สรา้งระบบความรบัผิดชอบของขา้ราชการ และลูกจา้งตอ่ตนเอง ตอ่องคก์ร    
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ตอ่ประชาชน และตอ่สงัคม ตามล าดบั 

5. ปอ้งกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจ
เกิดขึน้รวมทัง้เสริมสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรบั
องคก์ร และขา้ราชการ ทกุคน พงึยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบ และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ 
อยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 1 ในประมวลจรยิธรรมนี ้
“ประมวลจรยิธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ ขององคก์ารบริหาร

สว่นต าบลควร 
“ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามัญ 

ขา้ราชการครู และ บคุลากรทางการศึกษา ตามท่ีบญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการ
สว่นทอ้งถ่ิน รวมถึง พนกังานจา้ง ลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 



 2 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์ารบริหาร
สว่นต าบลควร 

ข้อ 2 ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร รกัษาการตามประมวลจรยิธรรมนี ้

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น ค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร 
 

ข้อ 3 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควรทุกคน มีหนา้ท่ีด  าเนินการ       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรกัษาประโยชนส์่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก
และใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมั่นในคา่นิยมหลกั 10 ประการ ดงันี ้

(1) การยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
(2) การยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
(3) การมีจิตส านกึท่ีดี ซ่ือสตัยแ์ละรบัผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์่วนตน และไม่มี

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(5) การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
(6) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
(7) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ 
(8) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
(9) การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
(10) การสรา้งจิตส านกึใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีรว่มกนั 

พฒันาชมุชนใหน้า่อยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั          
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ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

 
ข้อ 4 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งจงรกัภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตรยิ ์

ข้อ 5 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
รกัษาไว ้และปฏิบตัติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 

ข้อ 6 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
เป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

ข้อ 7ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียตอ่เกียรตภิมูิของต าแหนง่หนา้ท่ี 

ข้อ 8 ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถดว้ยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรูค้วามสามารถ ใหบ้รรลผุลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ           
และประชาชน 

ข้อ 9 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดรอ้นของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
หนว่ยงานและประชาชน 

ข้อ 10 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความ
สภุาพ เรียบรอ้ยมีอธัยาศยั 

ข้อ 11 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งรกัษาความลบัท่ีไดจ้าก
การปฏิบตัิหนา้ท่ี การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังาน จะกระท าไดต้อ่เม่ือมี
อ านาจหนา้ท่ีและไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 

ข้อ 12 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งรกัษา และเสริมสรา้ง
ความสามคัคีระหวา่งผูร้ว่มงาน พรอ้มกบัใหค้วามชว่ยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
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ข้อ 13 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชนใ์นทางทรพัยส์ินหรือไม่ 
ก็ตาม ตลอดจนไม่รบัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูร้อ้งเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือประโยชนต์่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา      
หรือการใหต้ามประเพณี 

ข้อ 14 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ตอ้งปฏิบตัิตนใหส้ามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยความสภุาพ มีน า้ใจ มีมนษุยสมัพนัธอ์นัดี ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มลูท่ีจ  าเป็นในการ
ปฏิบตังิานของเพื่อนรว่มงาน และไมน่ าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 15 ใหส้  านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานควบคมุก ากบัการให้

มีการปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งทั่วถึงและเครง่ครดั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงันี ้
(1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลกูฝัง ส่งเสริม ยกย่องขา้ราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี     

และตดิตามสอดสอ่งการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนีใ้นเบือ้งต้น              

เพ่ือรายงานผลให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควร หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา        
ทั้ง นี ้โดยอาจมีผู้ร ้องขอหรืออาจด า เนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร                    
หรือคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

(3) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการ  ซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี  ้    
อย่างตรงไปตรงมา มิใหถ้กูกลั่นแกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลควรหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ัน้ตามควร            
อาจย่ืนเรื่องโดยไม่ตอ้งผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควร หรือคณะกรรมการจริยธรรม          
ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดนิก็ได ้
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(4) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมา มิใหถ้กู
กลั่นแกลง้หรือถกูใชอ้  านาจโดยไมเ่ป็นธรรม การด าเนินการตอ่ขา้ราชการ ท่ีอยู่ระหว่างถกูกล่าวหาว่า
ไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี  ้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกยา้ย เล่ือนขัน้เงินเดือน            
ตัง้กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินยั หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ัน้ จะกระท า
มิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมแลว้ 

(5) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(6) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี  ้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย ทัง้นี ้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกั
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ข้อ 16 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควร แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้ 
เพ่ือควบคมุก ากบั ใหมี้การปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนี ้

คณะกรรมการจรยิธรรม ประกอบดว้ย 
(1) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดร้บัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งด  ารงต าแหนง่สายงานผูบ้รหิาร เลือกกนัเองใหเ้หลือ 

สองคน 
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นขา้ราชการในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร ท่ีไดร้บัเลือกตัง้ 

จากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร จ านวนสองคน 
(4) กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) รว่มกนัเสนอช่ือและ 

คดัเลือกใหเ้หลือสองคน 
ใหห้ัวหนา้ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จรยิธรรม และอาจแตง่ตัง้ผูช้ว่ยเลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
คณะกรรมการมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี ดงันี ้
(1) ควบคมุ ก ากบั สง่เสรมิและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี ้ใน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร 
(2) สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมในองคก์ารบริหารส่วน  

ต าบลควร ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั หรือมีขอ้รอ้งเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมี
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การอทุธรณ ์การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี  ้ จะตอ้งไตส่วนขอ้เท็จจริง และมีค าวินิจฉัย
โดยเรว็ 

(3) ใหค้ณะกรรมการจรยิธรรม หรือผูท่ี้คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย มีอ านาจ 
หนา้ท่ี ขอใหก้ระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรฐั หรือหา้งหุน้ส่วน 
บรษิัท ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ สง่เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง สง่ผูแ้ทนหรือบคุคลในสงักดั มาชีแ้จงหรือ
ใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถ้กูกลา่วหา หรือขา้ราชการของหนว่ยงานนีม้าชีแ้จง หรือใหถ้อ้ยค า หรือ 
ใหส้ง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉยัชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี ้ใน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร เม่ือไดว้ินิจฉัยแลว้ใหส้่งค าวินิจฉัยใหค้ณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ระดบัจงัหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจังหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน
ภายในเกา้สิบวนันบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดัรบัเรื่อง  ใหค้  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจรยิธรรมเป็นท่ีสดุ 

(6) สง่เรื่องใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เรื่องนัน้ เป็นเรื่อง 
ส าคญั หรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(7) คุม้ครองขา้ราชการ ซึ่งปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมา มิใหผู้ ้
บงัคบับญัชาใชอ้  านาจ โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่ขา้ราชการ ผูน้ัน้ 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดนิมอบหมาย 
การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรม ใหน้  ากฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 

 
ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 18 กรณีมีการรอ้งเรียน หรือปรากฏเหตวุ่ามีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืน
ประมวลจรยิธรรม ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามขอ้ 18 ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 

ข้อ 20 การประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรมนี ้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
รา้ยแรงหรือไม่ ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตจุูงใจ 
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ความส าคญัและระดบัต าแหน่ง ตลอดจนหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อาย ุประวตัิ และความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลรา้ยอนัเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตอ่ืุนอนัควรน ามา
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ 19 แลว้ ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ 18 สั่งยตุิเรื่อง แตห่ากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินยั ใหผู้ร้บัผิดชอบ
พิจารณาด าเนินการตามขอ้ 18 สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ 24 แตห่ากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินยั
ใหด้  าเนินการทางวินยั 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ 18  
ขอ้ 19 และขอ้ 21 ใหน้  าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินยั และการรกัษา
วินยั และการด าเนินการทางวินยั ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผูร้บัผิดชอบด าเนินการตามขอ้ 21 ใหด้  าเนินการตามนัน้     
เวน้แตจ่ะปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปล่ียนแปลงไป 

 
หมวด 4 

ข้ันตอนการลงโทษ 
 

ข้อ 24 การประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี  ้ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิด
ทางวินยัหรือความผิดทางอาญา ใหด้  าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือใหมี้การแกไ้ขหรือด าเนินการท่ี
ถูกตอ้งหรือตกัเตือนหรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง้  การเขา้สู่ต  าแหน่ง การพน้จาก
ต าแหนง่ การเล่ือนขัน้เงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุง
ตนเองหรือไดร้บัการพฒันาแลว้แตก่รณี 

ข้อ 25 เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ 21
แลว้ ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไมช่กัชา้ 

ข้อ 26 ผูถ้กูลงโทษตามขอ้ 24 สามารถรอ้งทุกข ์ หรืออุทธรณต์อ่คณะกรรมการ
จรยิธรรมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ 
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ผูถ้กูลงโทษ ตามขอ้ 17 (2) สามารถรอ้งทกุขห์รืออทุธรณต์อ่คณะกรรมการบรหิาร 
งานบคุคลระดบัจงัหวดั ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแลว้ ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดิน
โดยเรว็ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 จดัใหมี้การประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี ้ พรอ้มด าเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม (ถา้มี) และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงาน
บคุคลระดบัจงัหวดัคณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซึ่งเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบคุคล
สว่นทอ้งถ่ิน และผูต้รวจการแผน่ดนิทราบตอ่ไป 

ข้อ 29 กรณีท่ีมีการยกเลิกใชป้ระมวลจริยธรรม เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความ
เหมาะสม(ถา้มี) หากระหวา่งนัน้ เกิดกรณีตามขอ้ 18 ใหใ้ชป้ระมวลจรยิธรรมฉบบัเดมิไปพลางก่อน 

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


