
 

 

 
 

ประมวลจรยิธรรม 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 



 

คํานํา 
 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม  
บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองมีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงาน โดยการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน  

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และเพ่ือเปนหลักและแนวทาง
ปฏิบัติงาน กํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ตอไป 
 
 

                                                             
นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง 

                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 



 
     

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พ.ศ. 2561 

…………………………… 
 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล   
กุดจอกนี้ จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ 
วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา       
ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

       “ ขาราชการ ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน 
  “ พนักงาน ” หมายถึง  พนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  “ ลูกจาง ” หมายถึง  ลูกจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   

“ คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 
 ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 ขอ ๓  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกทุกคน มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
 (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
 (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  
 (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๔  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขอองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองจงรักภักดี 
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ขอ ๕  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ ๖  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๗  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไม
ประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ ๘  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ
ประชาชน 
 ขอ ๙  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองมุง
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ ๑๐  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย  
 ขอ ๑๑ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา
ความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ี
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ ๑๒  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา 
และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ขอ ๑๓  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทาง
ทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา
หรือการใหตามประเพณี 
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 ขอ ๑๔  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก           
ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบัง
ขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ ๑๕  ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  

 

 

 

 



-๕- 

   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 

  ขอ ๑๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือ
ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให    
เหลือสองคน 
    (๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ท่ีไดรับเลือกจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอกนั้น  จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน 
   ใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 ขอ ๑๗  คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  
   (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอเรียกรองวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณการลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมี
อํานาจหนาท่ี ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน 
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน 

 
 
 
 
 



-๖- 
 
นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนท่ีสุด 

         (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

   (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ 
  

 
สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 
 ขอ ๑๘  กรณีมีขอรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

 ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ขอ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 ขอ ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ ๑๘ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙  
และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๓  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
 ขอ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา แลวแต
กรณี 

 ขอ ๒๕  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว  
ใหองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

 ขอ ๒๖  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบการลงโทษ  

 ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

 ขอ ๒๗  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

    
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๒๘  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

                                       
      (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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