
 



 



ง) 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัช้าง  อาํเภอช้างกลาง   จงัหวดันครศรีธรรมราช   

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการนีจดัทาํตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

๑. เป็นเครืองมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการ  ทีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบติังานทีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ  ทังในระดบัองค์กรและระดับ

บุคคล  และเป็นเครืองมือการตรวจสอบการทาํงานดา้นต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  เพือให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทาํให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นทียอมรับ  เพิมความน่าเชือถือ  เกิดความมนัใจแก่

ผูรั้บบริการและประชาชนทวัไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.ให้เกิดพนัธะผกูพนัระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อาํนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ต่อ

ประชาชน  และต่อสงัคม ตามลาํดบั24 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอาจ

เกิดขึน  รวมทงัเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทงันี  รวมถึงเพือใชเ้ป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองค์กรและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอืน ๆ  อยา่งทวัถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี   
 

              หมวด   ๑ 

              บททัวไป 

 

  ขอ้ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี 

“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง 

“ขา้ราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิน  ข้าราชการส่วนทอ้งถินสามญั  

ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามทีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  ส่วน

ทอ้งถิน  รวมถึงพนกังานจา้ง  และลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 



“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจาํองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง 

  ขอ้ ๒  ให ้นายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี  

  หมวด  ๒ 

  มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

สําหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัช้าง 

ขอ้ ๓  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้งทุกคน  มีหน้าทีดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย เพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อาํนวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมนัในค่านิยมหลกั  ๑๐  ประการ  ดงันี 

(๑) การยดึมนัในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   (๒) การยดึมนัในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมีจิตสาํนึกทีดี  ซือสตัย ์ และรับผดิชอบ 

   (๔) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(๕) การยนืหยดัทาํในสิงทีถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 

(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

(๗) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง 

(๘) การมุ่งผลสมัฤทธิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 (๙) การยดึมนัในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

              (๑๐) การสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถินประพฤติตนเป็นพลเมืองทีดี ร่วมกนั

พฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพสิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

ส่วนที   ๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

  ขอ้ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

ขอ้ ๕  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง   ตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการ

รักษาไวแ้ละปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 



ขอ้ ๖  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการเป็น

พลเมืองดี  เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ขอ้ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัช้าง  ต้องไม่ประพฤติตนอนัอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสือมเสียต่อเกียรติภูมิของตาํแหน่งหนา้ที 

ขอ้ ๘   ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ตอ้งปฏิบติัหน้าทีอย่างเต็มกาํลงั

ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย  เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลักช้าง  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน 

ขอ้ ๑๐  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ตอ้งปฏิบติัหน้าทีดว้ยความ

สุภาพ เรียบร้อย  มีอธัยาศยั 

26 

ขอ้ ๑๑  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ตอ้งรักษาความลบัทีไดจ้าก

การปฏิบติัหนา้ทีการเปิดเผยขอ้มลูทีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระทาํไดต่้อเมือมีอาํนาจหน้าที

และไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั 

ขอ้ ๑๒  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ตอ้งรักษา  และเสริมสร้าง

ความสามคัคีระหว่างผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนัในทางทีชอบ 

ขอ้ ๑๓  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัช้าง  ต้องไม่ใชส้ถานะหรือ

ตาํแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ทีมิควรไดส้าํหรับตนเองหรือผูอื้น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์น

หรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวญั  ของกาํนัล  หรือประโยชน์อืนใดจากผูร้้องเรียน  หรือบุคคลที

เกียวขอ้งเพือประโยชน์ต่าง ๆ  อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหน้าทีของตน  เวน้แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา

หรือการใหต้ามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหลกัช้าง  ต้องประพฤติตนให้

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นดว้ยความสุภาพ  มีนาํใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลทีจาํเป็นใน

การปฏิบติังานของเพือนร่วมงาน  และไม่นาํผลงานของผูอื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที  ๓ 

จรรยาวชิาชีพ 

      ขอ้  ๑๕  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ผูด้าํรงตาํแหน่งซึงมี

บทบญัญติัจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นการเฉพาะ  เช่น  แพทย ์ พยาบาล  วิศวกร  ครู  ตอ้งประพฤติตน  และ

ปฏิบติัตามบทบญัญติัทางวิชาชีพนนัอยา่งเคร่งครัด 

 

        หมวด  ๓ 

     กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

       ส่วนที  ๑   

       กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ขอ้ ๑๖  ให้สาํนักปลดัเทศบาล  มีหน้าทีควบคุมกาํกับการให้มีการปฏิบติัตามประมวล

จริยธรรมนีอยา่งทวัถึงและเคร่งครัด  โดยมีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

(๑) ดาํเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการทีเป็นแบบอยา่งทีดีและ

ติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอยา่งสมาํเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี  เพือรายงานผลให ้

นายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทงันี  โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจดาํเนินการ

ตามที นายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามทีเห็นเองก็ได ้

 (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่าง

ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลันแกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีทีเห็นว่า นายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง  หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ันตามควร อาจยืนเรืองโดยไม่ตอ้งผ่านนายกเทศมนตรีตาํบล

ฉวาง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยงัผูต้รวจการแผ่นดินกไ็ด ้

(๔)  คุม้ครองขา้ราชการซึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอยา่งตรงไปตรงมา        

มิใหถ้กูกลนัแกลง้หรือถกูใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดาํเนินการต่อขา้ราชการทีอยูร่ะหว่างถกูกล่าวหาว่า

ไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตงั  โยกยา้ย  เลือนขนัเงินเดือน ตงักรรมการ

สอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินยั  หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ทีของขา้ราชการผูน้นั  จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บ 



ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕)  ทาํหนา้ทีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง 

(๖)  ดาํเนินการอืนตามทีกาํหนดในประมวลจริยธรรมนี  หรือตามทีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลดัเทศบาลมอบหมาย  ทงันี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้าํรงตาํแหน่งในสาํนัก

ปลดัเทศบาล  

ขอ้ ๑๗  ให้นายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง  แต่งตังคณะกรรมการจริยธรรมขึนเพือควบคุม  

กาํกบั  ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี 

 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

   (๑)  ปลดัหรือรองปลดัทีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

  (๒)  กรรมการจากขา้ราชการซึงดาํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหาร  เลือกกนัเองให้

เหลือสองคน 

(๓)  กรรมการ  ซึงเป็นข้าราชการทีไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ทีไดรั้บเลือกตงัจากขา้ราชการ พนักงานจา้ง  และลูกจา้งของเทศบาล

ตาํบลไมเ้รียงนนั  จาํนวนสองคน 

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

และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   

ใหห้วัหน้าสาํนักปลดัเทศบาล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ

แต่งตงัผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 

   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถกูลงโทษทางวนิยัมาก่อน   

  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ที  ดงันี 

(๑)  ควบคุม  กาํกบั  ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนี  

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 (๒)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน  ในกรณีทีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีทีมีการ

อุทธรณ์  การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริงและมีคาํวินิจฉยัโดยเร็ว 

 (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย   มี

อาํนาจหนา้ทีขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน

บริษทั  ชีแจงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานทีเกียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสงักดั   มาชีแจงหรือให้

ถอ้ยคาํเกียวกบัเรืองทีสอบสวน 

(๔)  เรียกผูถ้กูกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานนีมาชีแจง  หรือใหถ้อ้ยคาํ  

หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเกียวกบัเรืองทีสอบสวน 



(๕)  พิจารณาวินิจฉยัชีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนีใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  เมือไดว้ินิจฉัยแลว้ให้ส่งคาํวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั

จงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอย่างอืนภายในเกา้สิบวนั  

นบัแต่วนัทีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเรือง  ใหค้าํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรม

เป็นทีสุด 

(๖)  ส่งเรืองให้ผูต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีทีเห็นว่าเรืองนันเป็น

เรืองสาํคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี  อย่างตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้นั 

   (๘) ดาํเนินการอืนตามประมวลจริยธรรมนี  หรือตามทีผูต้รวจการแผน่ดิน

มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้

บงัคบั    

ส่วนที   ๒ 

ระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ขอ้ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หน้าทีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม  ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลฉวาง  เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ 

ข้อ ๒๐  การดําเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู ้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตัง

คณะกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามคน  เป็นผูด้าํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคญั

และระดบัตาํแหน่ง ตลอดจนหนา้ทีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน  อายุ  ประวติั  และความประพฤติ ในอดีต 

สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี   ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอืนอนัควรนาํมาประกอบการพิจารณา  

ขอ้ ๒๒  หากการดาํเนินการสอบสวนตามขอ้  ๒๐  แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการฝ่า

ฝืนประมวลจริยธรรม  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการตามขอ้ ๑๙ สงัยติุเรือง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า

เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผดิทางวินยั  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการตาม

ขอ้  ๑๙  สงัลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผดิทางวินยัใหด้าํเนินการทางวินยั   

ขอ้ ๒๓  การดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙  ขอ้ 

๒๐ และขอ้ ๒๒  ใหน้าํแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัวินัย  และการรักษาวินัย  

และการดาํเนินการทางวินยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔  การสั งการของผูรั้บผิดชอบดาํเนินการตามขอ้ ๒๒ ให้ดาํเนินการตามนัน         

เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัทีอาจทาํใหผ้ลของการสงัการนนัเปลียนแปลงไป   



 

              หมวด   ๔ 

              ขันตอนการลงโทษ 
 

ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง

วินยัหรือความผดิทางอาญา  ใหด้าํเนินการตามควรแก่กรณีเพือใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินการทีถูกตอ้ง  หรือ

ตกัเตือน  หรือนาํไปประกอบการพิจารณาการแต่งตงั  การเขา้สู่ตาํแหน่ง   การพน้จากตาํแหน่ง   การเลือนขนั

เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสงัใหผู้ฝ่้าฝืนนนัปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันา

แลว้แต่กรณี 

ข้อ ๒๖  เมือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั งลงโทษตามข้อ                 

๒๒  แลว้  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํสงัดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

ข้อ ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  

ขอ้ ๒๘  เมือผลการพิจารณาเป็นทีสุดแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

 

 

   บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๒๙  จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี  พร้อมดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน  ซึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  และ

ผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 

 

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


