
 

 

 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

 อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                        _______________     

  
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ   ดังนี ้  
  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  
                        ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
                                “ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรม ของขาราชการของ องคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวราย 
                                  “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ิน
สามัญ  ขาราชการครู  และบคุลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถ่ิน  รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวราย 
                        ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 
 
                                                                                                           /หมวด ๒ ....... 
                                                       
 



 

 
 

                                                          หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม  

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
  
                        ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
     (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
    มีจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณไทย  
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี ผลประโยชน
ทับซอน                                                               
   (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
                      (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง
   (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
   (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ 
            (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน   พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให สอดคลองรัฐธรรมนูญ  ฉบบัปจจุบนั 
  (๑๑) มีจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณไทย  
  

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

                        ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และ 
พระมหากษัตริย 
                        ขอ ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
                        ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดีเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด(เพ่ิมเติม) 
        ๖. ๑ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนควรตรงตอเวลา และ มิควรเอาเวลา
ราชการไปใชในประโยชนสวนตน  
                           ๖.๒. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนควรรักษาผลประโยชนของทางราชการ
เปนหลักในการใชทรัพยากรและวัสดุในสํานักงานอยางประหยัดประหยัด 
                        ขอ ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
                                                                                                           /ขอ ๘ ขาราชการ.... 



 

 
 

                        ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
                       ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน  
       ๙.๑. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน พึงใหความสนใจประชาชนทุกคนท่ีมา
ติดตอราชการโดยไมรอชาถึงวามิใชหนาท่ีตนเองหรืออยูไมอยูในความรับผิดชอบของตนเองก็ตาม 
                       ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย  มีอัธยาศัยอันดีตอประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 
       ๑๐.๑ . พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนพึงใชวาจาอยางเชนสุภาพชน 
             ขอ ๑๑  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
                       ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ  
                     ขอ ๑๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ 
ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือ 
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม 
                      ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
        

สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

                      ขอ ๑๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายตองรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามวิชาชีพท่ีตนเปนผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม  

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

                      ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
                               (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
                             (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา   ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
                                                                                                          
                                                                                                              /(๓) ใหความ........ 



 

 
 

                               (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวรายหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตอง
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
                             (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้งโยกยายเลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอ สิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
                                   (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                              (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ    
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมายท้ังนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด  
                       ขอ ๑๗  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 

                                    (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
                                    (๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให
เหลือสองคน 
                                    (๓) กรรมการซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวรายท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ง้ิวรายนั้น  จํานวนสองคน 
                                    (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน   
                                    ใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
                      ขอ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
                                    (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                    (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว                 
                                    (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรอืผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  
 มีอํานาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  
 มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือให
ถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

                                                                         /(๕)  พิจารณา..... 



 

 
 

                                  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
โดยพลัน   ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิ ไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน นับแต
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
                                  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    (๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
                                 (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
                                     

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

    ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

    ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

    ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ   ฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหาก 

ปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม   แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย   ให
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙   สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕   แตหากปรากฏวาเปนความผิดทาง
วินัยใหดําเนินการทางวินัย   
                  ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒   ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรัก ษาวินัย   และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น   เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
  

หมวด ๔ 
 ข้ันตอนการลงโทษ 

                      ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ี ถูกตองหรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง    การเลื่อน 
ข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี                                                                                     /ขอ ๒๖  เม่ือมีการ....... 



 

 
 

                      ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒แลวให 
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
                      ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕   สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
    ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ       
                       ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
                      ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)   และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด   คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน   ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิ น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
  
 

 
 
 
  

(ลงชื่อ)        
    (นายเชาว    ปานกลิ่นพุฒ) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


