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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 ๑. เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  และ
ตอสังคม ตามลำดับ 

 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี   
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
“ ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล

ดอนรวก   
“ ขาราชการ ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  รวมถึงพนักงาน
จาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“ คณะกรรมการจริยธรรม ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก   
 

 ขอ ๒  ให นายกองคการบรหิารสวนตำบลดอนรวก  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สำหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 

ขอ ๓  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ทุกคน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี  

(๑)   การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)   การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  (๔)   การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน 
         ทับซอน 

(๕)   การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖)   การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗)   การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘)   การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙)   การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา            
       ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 ขอ ๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย 

ขอ ๕  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ขอ ๖  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่ 

ขอ ๘    ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองปฏิบั ติหนาที่อยางเต็มกำลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  

ขอ ๙  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ ๑๐  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย 
มีอัธยาศัย 
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ขอ ๑๑  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ

หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทำไดตอเมื่อมีอำนาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดเทาน้ัน  

ขอ ๑๒  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ตองประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ  มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน  และไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
  

สวนท่ี  3 
จรรยาวิชาชีพ 

 ขอ 15  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

 จรรยาบรรณตอตนเอง 
  (1)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 
 

 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
  (2)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยทุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพและ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
   

 จรรยาบรรณตอผูรบับริการ 
  (3)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรับ เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกำลังใจแก
ศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
  (4)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
  (5)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 
  (6)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทำตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจอารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
  (7)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบรกิารความจริงใจเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตำแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
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 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
  (8)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มนในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 

 จรรยาบรรณตอสังคม 
  (9)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เปนผูนำในการอนุรักษ และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอทม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
   

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑  
กลไกการบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๖  ให ปลัดองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  มีหนาที่ควบคุมกำกับการใหมีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาที่ดังน้ี 
(๑) ดำเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ำเสมอ 
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจรงิ  หรือสอบสวนการฝาฝนจรยิธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลให นายกองคการ

บริหารสวนตำบลดอนรวก  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดำเนินการตามที่ 
นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได 

(๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา 
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจย่ืนเรื่องโดยไมตองผาน  นายก
องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได  

(๔)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  การดำเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย   
หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 

(๕)  ทำหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖)  ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรงตำแหนงในสำนักปลัด 
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ขอ ๑๗  ให นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม 
กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี   
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  

 (๒)  กรรมการจากขาราชการซึง่ดำรงตำแหนงสายงานผูบรหิาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๓)  กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตำบลดอนรวก  ที่ไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนดอนรวก  น้ัน 
จำนวนสองคน  

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอช่ือและคัดเลือกให
เหลือสองคน    

ให หัวหนาสำนักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม  

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน     
 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาที่  ดังน้ี 
(๑)  ควบคุม กำกับ สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในกรณี

ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอำนาจหนาที่  
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือใหถอยคำ เกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคำ หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา
ใชอำนาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 
  (๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 
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สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคบัใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  

ให นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
ขอ ๒๐  การดำเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจำนวน

ไมนอยกวาสามคน เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง

หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒  หากการดำเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ ฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการทางวินัย   

ขอ ๒๓  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ 
๒๒  ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการดำเนินการ
ทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔  การสั่งการของผูรับผิดชอบดำเนินการตามขอ ๒๒ ใหดำเนินการตามน้ัน  เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 
  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดำเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือ
นำไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง การเขาสูตำแหนง การพนจากตำแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

 ขอ ๒๖  เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ให 
องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
            ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
 ขอ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดำเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 

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


