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คํานํา 
 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มีสาระสําคัญประการหน่ึงที่มุงแกไขปญหาการผูกขาด
อํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลวจึงมบีทบญัญติัที่มุงเนนการทําใหบานเมือง
มีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ 
  หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรฐัแตละประเภทและเพื่อใหการบังคับ
ใชมาตรการทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือ
เปนการกระทําความผิดทางวินัย และในมาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะ
หรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงจริยธรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลบานกาด   จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้ันตอนการลงโทษ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกาด  หวังวาการจัดทําประมวลจริยธรรมน้ี คงจะสามารถ 
ยึดเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเปนประโยชนแกขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติงาน
กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตอไป 

 
 

   
องคการบรหิารสวนตําบลบานกาด 

              กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล 
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด   เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาดเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานกาด    
   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน 
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   “คณะกรรมการจรยิธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหาร
สวนตําบลบานกาด    
 ขอ  ๒  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด   รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 
 
 



หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด    
 
 ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด   ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี 

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

ผลประโยชนทับซอน 
(๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖)        การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน   

ขอเท็จจริง 
(๘)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบ 

ได 
(๙)        การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน 

พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

 ขอ ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด   ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 ขอ ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ  ๖  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที ่
 ขอ ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 



 ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ ๑๐  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 ขอ ๑๑  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 
 ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 ขอ ๑๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ (ถามี) 

 

 ขอ ๑๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด   ผูประกอบวิชาชีพ  ตองใชวิชาชีพในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใด มีจรรยาวิชาชีพ
กําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันดวย 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๑๖ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด   มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(๑)    ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ 
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลตําบลบานกาด  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาดหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวน



ตําบลบานกาดหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควรอาจย่ืนเรื่องโดยไม
ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาดหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือนต้ังกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
  
 

(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่คณะกรรมการ 
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งน้ีโดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
 

ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพื่อ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(๑)       ปลัดองคการบริหารสวนที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหาร    เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการในองคการบริหารสวนตําบลบานกาดที่ไดรับ 

เลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด น้ัน จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอช่ือและ 

คัดเลือกใหเหลือสองคน 
ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  เปนเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรม และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร

ปกครองทองถ่ิน 
  (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี
ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของ สงผูแทนหรือบคุคลในสังกัดมาช้ีแจงหรอืใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



                        (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
                        (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                        (๗) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 
                        (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 

 
สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุการณวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝน

ประมวลจริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
ขอ  ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ

จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ขอ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม

รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ
ระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙  
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินทางวินัย 

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ 
และขอ  ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๒  ใหดําเนินการตามน้ัน เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน 
หรือนําไปประกอบการพจิารณาการแตงต้ัง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งการลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 

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

 
 
 
 


