ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕63

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕63
*************************
ประมวลจริ ยธรรมของข าราชการนี้ จัด ทํ าตามเจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือ กํา กับ ความประพฤติของขาราชการ ที่ส รางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ป องกัน การแสวงหาประโยชนโ ดยมิ ชอบ และความขัดแย งทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญ ญัติไวในพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการสว น
ทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม
ขอ ๒ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
ขอ ๓ ขาราชการของ องคการบริห ารสวนตําบลบางใบไม ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา ประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูล ขาวสารแกป ระชาชนอยางครบถว น ถู กตอง และไม บิดเบื อ น
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกั น
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

๓

ขอ ๗ ขา ราชการของ องคการบริห ารสว นตําบลบางใบไม ตอ งไมป ระพฤติตนอั น อาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมขิ องตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถด ว ยความเสี ย สละ ทุ ม เทสติ ป ญ ญา ความรู ค วามสามารถ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และ
มีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิค วรไดสํา หรั บ ตนเองหรือ ผูอื่น ไมว าจะเปนประโยชนใ นทางทรัพ ยสิ นหรือไม ก็ ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน
ตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ขอ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อใชบังคับเพิ่มเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผู
ประกอบวิชาชีพดังกลาวในองคกรจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ
*ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเปนมาตรฐานความประพฤติและวิจารญาณทางศีลธรรม
และวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ ตามขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบไปดวย ๔ ดาน ๑๕ ประการดังนี้
๑. จรรยาบรรณตอตนเอง
๑) มีศีลธรรม และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
๒) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
๓) มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง
๒. จรรยาบรรณตอหนวยงาน
๔) ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ

๔

๕) ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยันหมัน่ เพียรและถูกตอง
๖) ตรงตอเวลา ใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ
๗) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
๓. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๘) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
๙) ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพึ ง พอใจ เอาใจใส ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาในด า นการปฏิ บั ติ ง าน
ขวัญ กําลังใจสวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา
๑๐) ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
๑๑) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี
๑๒) ละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
๔. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
๑๓) ใหความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ สุภาพ ออนโยน
๑๔) ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
๑๕) ละเว น การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดซึ่ ง มี มู ล ค า เกิ น ปกติ วิ สั ย ที่
วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ใหป ลัดองคการบริห ารสวนตําบลบางใบไม มีหนาที่ควบคุมกํา กับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดํ า เนิ น การตามที่ นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางใบไม หรื อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมมอบหมาย
หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม
ตองผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ

๕

สอบสวนขอเท็จ จริงหรือวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตํา บลบางใบไม ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม นั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ให หั ว หนา สํ า นั กปลั ด เป นเลขานุก ารคณะกรรมการจริย ธรรม และอาจแต ง ตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริย ธรรมหรือ ผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด

๖

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุม คณะกรรมการจริ ย ธรรมให นํ า กฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง
มาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข อ ๒๐ การดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดั บ
ตํ า แหน ง ตลอดจนหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ฝ า ฝ น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ในอดี ต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และ
ขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

๗

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ให
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุ ง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

