ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก
พ.ศ. ๒๕64
---------------ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกนี้จัดทา
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๗6 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น เครื่ องมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้า ราชการ ที่ ส ร้ า งความโปร่ งใส มี มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์ก รและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก เพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผู กพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริห ารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลสามแยก พึ ง ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไ ปกั บ ระเบี ย บและกฎข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามแยก พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามแยก
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามแยก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่ บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติที่ตงั้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกเป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

๒

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็น
กลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้ บริการแก่ประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้อ งถิ่น ต้อ งเป็นแบบอย่า งที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรั ฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยู ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัว
และโดยหนาทีร่ ับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดงกิริยา หรือใชวาจา
อันไมสุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใสร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิน่ ตองมีอุดมการณในการทางานเพื่อประเทศชาติ และตองถือเอาผล
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวม
กันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ

๓

ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือ ยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตาแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู อื่นไมวาจะเปนประโยชนในทาง
ทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตาแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไปกาวกาย
หรื อแทรกแซงการบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่ อนตาแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตาแหนงหรือ
เงินเดือนประจา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุ นใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตาแหนง ทั้งนี้เวนแตเป็นเปนการปฏิบัติ
ตามอานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิน่ ตองไมยินยอมใหคูสมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู ใกลชิดกาวกาย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอื่นใดของคู
สมรสญาติ ส นิ ท หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนที่ มีลั ก ษณะเปนการกระทบกระเทือ นตอความเชื่อ ถือ ศรัท ธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตามอานาจหนาที่
ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมาย และคานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่ งตั้งผูสมควร
ดารงตาแหนงตาง ๆ
ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตาแหนงแลว ตองไมนาขอมูลขาวสารอันเปนความลับของทาง
ราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตาแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนทั้งนี้ภายในกาหนด
ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริตการใชอานาจในทางที่ผิดการฉอฉล หลอกลวง
หรือกระทาการอื่นใดที่ทาใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกานัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัว
ของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติต อองคกรธุรกิจที่ติดตอทาธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ ตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่าเสมอเอาใจใสทุกขสุข และ
รับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิดความเขาใจผิด
หรือเพื่อผลประโยชนสาหรับตนเองและผูอื่น
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทางราชการให
เปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู ที่มีความ
ประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือ
ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง

๔

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอานาจโดยไมเปนธรรม
(๓) การดาเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกขึ้นเพื่อควบคุมกากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ประกอบดวย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วน/แตงตั้งจานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๓ คน ที่ผูกากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ
๔) หัวหนาสานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหนาสานัก
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตาแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ สงเสริม และใหคาแนะนาในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาจมีผู รอง
ขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
3) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4) เรียกผู ถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคาหรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผู ตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็ นวาเรื่องนั้น เปนเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย

๕

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จ
จริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรม และใหมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคาวินิจฉัยให
นายกองค์การบริหารส่วนมีคาสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กรณี มี ก ารรองเรี ย น หรื อ ปรากฏเหตุ ว านายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นปฏิ บั ติ ฝ าฝนประมวลจริ ย ธรรม ให
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู เปนผูรับผิดชอบดาเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการ โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคาวินิจฉัยใหผูกากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ มี
คาสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการด าเนิ น การไตสวน สื บ สวน สอบสวนตามข อ ๓๓ แลวไมปรากฏขอเท็ จ จริ ง วามี ก าร
ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน ประมวลจริยธรรม ใหสั่งลงโทษผู้
ฝาฝนตามขอ ๓๗
ขอ ๓๕ การดาเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู ฝ าฝนตามสวนที่ ๒ นี้ใหนา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาใหผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผถู ูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดาเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือดาเนินการที่
ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณา ในการเขาสูตาแหนง การพนจากตาแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝ
นนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู ฝ าฝน ความจงใจหรือเจตนา มูล เหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับตาแหน ง ตลอดจนหนาที่ค วาม
รับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและ
เหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา

๖

ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริ ย ธรรมส งผลค า วินิจฉัยใหนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกหรือผู
กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจั ดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคาสั่งลงโทษผู ฝ าฝนประมวล
จริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแลวใหนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สามแยก หรือผูกากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีแจงคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม โดยจัดใหมี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ป หรือใหดาเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสมตามคาแนะนาของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

( นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก

