
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชอผกา
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕๖

------------------------------------------------

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลชอผกา ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ลงวันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแลว  นั้น

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องคการบริหารสวนตําบลชอผกา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
อางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลชอผกาแทน  เพ่ือเปน
เครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสํารวย   บอไทย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ.๒๕๕๖
------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลชอผกา เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา  ตอ
ประชาชน  และตอสังคม  ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลชอผกา
“ ขาราชการ ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“ คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลชอผกา

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้



หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกาทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้

( ๑ ) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
( ๒ ) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
( ๓ ) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ
( ๔ ) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
( ๕ ) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
( ๖ ) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
( ๗ ) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
( ๘ ) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  และตรวจสอบได
( ๙ ) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
( ๑๐ ) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา
และพระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี



ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองปฏบิัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอย  มีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ / พนักงาน จะกระทําไดเตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ี
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชน
ตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๕ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีควบคุม  กํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

( ๑ ) ดําเนนิการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ

( ๒ ) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้   เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได

( ๓ ) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลชอผกา หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม
ตองผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได



( ๔ ) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น  จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

( ๕ ) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

( ๖ ) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด

ขอ ๑๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
( ๑ ) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
( ๒ ) กรรมการ ซึ่งดํารงตําแหนงบริหาร  เลือกกันเองใหเหลือสองคน
( ๓ ) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการในองคการบริหารสวนตําบลชอผกา ท่ีไดรับ

เลือกตั้งจากขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของ องคการบริหารสวนตําบลชอผกา จํานวนสองคน
( ๔ ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอ

ชื่อและคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน

ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรม  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้
( ๑ ) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองคการบริหารสวนตําบลชอผกา
( ๒ ) สอดสองดูแล ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคการบริหารสวน

ตําบลชอผกา ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

( ๓ ) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มี
อํานาจหนาท่ี ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

( ๔ ) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานมาชี้แจง  หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

( ๕ ) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหา อันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคการบริหารสวนตําบลชอผกา เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ท่ีสุด



( ๖ ) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวาง หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

( ๗ ) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

( ๘ ) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ

สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลชอผกา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญ และระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๘ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัย  ใหดําเนินการทางวินัย

ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙
และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้น  เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี



ขอ ๒๕ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว
ให องคการบริหารสวนตําบลชอผกา ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลชอผกา ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ขอ ๒๗ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรม ใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป


