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ประกาศเทศบาลตําบลศรีวิชัย 
เร่ือง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง 

ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิชัย  จังหวัดลําพูน  พ.ศ. ๒๕63 
-------------------------------------- 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลศรีวิชัย ไดประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง  ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ลงวันท่ี  19  
ตุลาคม  2560   ไปแลว  นั้น 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒58  บัญญัติ
ใหมีประมวลจริยธรรมเพ่ือใหกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกระบบในการบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐  
มาตรา ๒58  เทศบาลตําบลศรีวิชัย  จึงไดจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลสามัญ  
พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง  ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิชัย  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของขาราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรม  แนบทายน้ี 

  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 
     (นายสมยศ      กันทะวัง) 
                      นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย 
 
 
 
      

 

 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ของพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง 

ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิชัย  จังหวัดลําพูน  พ.ศ. ๒๕63 
-------------------------------- 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   
  ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล       
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางอยางสมํ�าเสมอ   ท้ังในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ของ เทศบาลตําบลศรีวิชัย   เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย     
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคมตามลําดับ                      
  ๕. ปองกันแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน     
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ  อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดังน้ี 
 
     หมวด ๑      
            บทท่ัวไป 
 
  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้      
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลสามัญ  
พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิชัย “ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการ
สวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติ
ระเบียบขาราชการสวนทองถิน่ รวมถึงพนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล
ศรีวิชัย    
  ขอ ๒ ให  นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย  รักษาตามประมวลจริยธรรมนี้ 
      
 
 
 
 
 
 



     หมวด ๒     
        มาตรฐานจริยธรรม     
     สวนที่ ๑     
      มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก     
          สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย 
  ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัยทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
  (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
  (๕) การยืนหยัดทํานิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนอยางรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไม บิดเบือน
ขอเท็จจริง 
  (๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  ตรวจสอบได 
  (๙) การยึดม่ันในหลัดจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
  ขอ ๔  ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย    
  ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  
  ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียตภิูมิตําแหนงหนาท่ี       
  ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลังความสามมารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  
  ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ดวยความเปนธรรมรวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
   



ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองปฏิบั ติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอยมีอัธยาศัย    
  ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีการเปดเผยความลับโดยขาราชการ / พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน  
  ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ   
  ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรใหสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนผลประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญของกํานัล หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคลคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ผลประโยชน        
  ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงานและไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
        

หมวด ๓                                                                                                                            
                              กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม            

สวนท่ี ๑                                                                                
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ ๑๕ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิชัย  มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้    
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลผลจรยิธรรมอยางน้ีอยางสมํ�าเสมอ   

  (๒)  สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น
เองก็ได         
  (๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกเทศมนตรีตําบล
ศรีวิชัย  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองขาราชการผูน้ันตามสมควร อาจยื่นเร่ืองโดยไม
ตองผาน นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย  หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
  (๔)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา              
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหา
วาไมปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน                       
ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามิได 
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว    
  (๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน     



  (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรอืปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด    
  ขอ ๑๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย  แตงตั้งกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 
  (๑) ปลัด หรือรองปลัด ท่ีไดรบัมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสอง
คน   
  (๓ ) ก รรม การ  ซึ่ ง เป น ข า ราชก ารที่ ไม ได ดํ า รงตํ าแห น งส าย งาน ผู บ ริห าร                     
ในเทศบาลตําบลศรีวิชัย  ท่ีไดรับเลือกจากขาราชการพนักงานจางของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  นั้น จํานวน
สองคน        
  (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักปลัด  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมากอน      
  ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ดังนี้    
   (๑) ควบคุม  กํากับ สงเสริมใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี                
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณการลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผู ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       
มีอํานาจหนาท่ีขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน 
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือ                    
ใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน    
   (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน      
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี      
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลันถาคณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ืองใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนท่ีสุด      
   (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นวาเรื่องนั้น                  
เปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๗) คุมครองขาราชซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา                        
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น    
   (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน
มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 
 



           

     สวนที่ ๒     
        ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม  
 
  ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝน                  
ประมวลจริยธรรมใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
  ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  
  ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือวาการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไมใหพิจารณาของพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญ
ระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ขอ ๒๑ หากดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเร่ือง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ ๑๘ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
  ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ 
และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีสอบสวนตามมาตนฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และรักษาวินัย และ
ดําเนินการทางวินัย และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม
  ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป  
  

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามความแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนงการพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารราความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี        
  ขอ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ 
แลวใหเทศบาลตําบลศรีวิชัย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา  
  ขอ ๒๖ ผู ถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
จริยธรรมของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ภายใน สามสิบวัน นับตั้งแตไดทราบการลงโทษ ผูถูกลงโทษตามขอ 
๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน 
นับตั้งแตวันไดทราบการลงโทษ        
  ขอ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
     

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ หากมีการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม ใหแจงคณะกรรมการบ ริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานสวนบุคคลสวนทองถิ่นและ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 


