
จรยิธรรมของข�าราชการ
พนักงานส�วนตาํบลและ

ลกูจ �างขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลคาํเขือ่นแก �ว พึงยดึมัน่ใน
ค�านิยมหลกั 10 ประการ ดงันี้

(1)การยดึมัน่ในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษัตรยิ �ทรงเป็นประมขุ
(2)การยดึมัน่ในคณุธรรม

และจรยิธรรม
(3)การมีจติสํานึกทีด่ี ซือ่สตัย �

และ
รบัผิดชอบ

(4)การยดึถอืประโยชน �ของ
ประเทศชาติ

เหนือกว�าประโยชน �ส�วนตน และไม�
มีผลประโยชน �ทบัซ �อน

(5)การยนืหยดัทําในสิง่ที่
ถกูต �อง เป็นธรรม

และถกูกฎหมาย
(6)การให�บรกิารประชาชน

ด�วยความ
รวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม�เลอืก
ปฏบิตัิ

(7)การให�ข �อมลูข�าวสารแก�
ประชาชนอย�าง

ครบถ�วน ถกูต �อง และไม�บดิเบอืน
ข�อเท็จจรงิ

(8)การมุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน
รกัษา

มาตรฐาน มคีณุภาพโปร�งใส
ตรวจสอบได�

(9)การยดึมัน่ในหลกั
จรรยาวชิาชพีของ

องค �กร
(10) การสร �างจติสํานึก

ให�ประชาชนในท�องถิน่ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองทีด่รี�วมกนัพฒันา
ชมุชนให�น�าอยู� คู�คณุธรรมและ
ดแูลสภาพสิง่แวดล�อม ให�
สอดคล�องรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั

แนวทางปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรม

วตัถปุระสงค �

(1)เป็นเครือ่งมือกํากบัความ
ประพฤตขิอง

ข�าราชการ ทีส่ร �างความโปร�งใส
มีมาตรฐานในการปฏบิตังิานที่
ชดัเจนและเป็นสากล

(2)ยดึถอืเป็นหลกัการและ
แนวทางปฏบิตัิ

อย�างสม่ําเสมอ ทัง้ในระดบั
องค �กรและระดบับคุคล

(3)ทําให �เกดิรปูแบบของ
องค �กรอนัเป็นที่

ยอมรบั เพิ่มความน�าเชือ่ถอื เกดิ
ความมัน่ใจแก�ผู �รบับรกิารและ

ประชาชนทัว่ไป
(4)เกดิพนัธะผกูพนัระหว�าง

องค �กรและ
ข�าราชการในทกุระดบั

(5)ป�องกนัการแสวงหา
ผลประโยชน �โดยมิ

ชอบ

วนัิยพนักงานส�วน
ท�องถิน่
ข�อ 1 พนักงานส�วนท�องถิน่ต �อง

รกัษาวนัิยตามทีบ่ญัญตัเิป็นข �อห �าม
และข�อปฏบิตัโิดยเคร�งครดัเสมอ

ข�อ 2 พนักงานส�วนท�องถิน่ต �อง
สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษัตรยิ �ทรงเป็นประมขุ
ตามรฐัธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัร
ไทยด�วยความบรสิทุธิใ์จ

ข �อ 3 พนักงานส�วนท�องถิน่ต �อง
ปฏบิตัหิน�าทีร่าชการด�วยความ
ซือ่สตัย �สจุรติและเทีย่งธรรม
ห�ามมิให �อาศยัหรอืยอมให�ผู �อืน่
อาศยัอาํนาจหน�าทีร่าชการ ของ
ตนไม�ว�าจะโดยทางตรงหรอื
ทางอ �อมหาประโยชน �ให �แก�ตนเอง
หรอืผู �อืน่การปฏบิตัหิรอืละเว �นการ
ปฏบิตัหิน�าทีร่าชการโดยมิชอบ
เพื่อให �ตนเองหรอืผู �อืน่ได �ประโยชน �
ทีม่ิควรได �เป็นการทจุรติต�อหน�าที่



ราชการและเป็นความผิดวนัิยอย�าง
ร �ายแรง

ข�อ 4 พนักงานส�วนท�องถิน่ต �อง
ตัง้ใจปฏบิตัหิน�าทีใ่ห �เกดิผลดหีรอื
ความก�าวหน�าแก�ราชการ

ข�อ 5 พนักงานส�วนท�องถิน่ต �อง
ปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ ด�วยความ
อตุสาหะ เอาใจใส� ระมดัระวงั
รกัษาประโยชน �ของทางราชการ
และต�องไม�ประมาทเลนิเล�อใน
หน�าทีร่าชการ

ข�อ 6 พนักงานส�วนท�องถิน่
ต �องปฏบิตัริาชการ ให�
เป็นไปตาม

- กฎหมาย
- ระเบยีบของทาง

ราชการ
- มตคิณะรฐัมนตรี
- นโยบายของทาง

ราชการ

“การปฏบิตัหิรอืละเว �นการปฏบิตัิ
หน�าทีร่าชการโดยมิชอบ เพื่อให �
ตนเองหรอืผู �อืน่ได �ประโยชน �ทีม่ิคว
รได � เป็นการทจุรติต�อหน�าทีร่าชการ
และเป็นความผิดวนัิยอย�างร �ายแรง”

องค �ประกอบ คอื
1. มีหน�าทีร่าชการ
2. ปฏบิตัหิรอืละเว �นการปฏบิตัิ

หน�าทีร่าชการ
โดยมิชอบ

3. เพื่อให �ตนเองหรอืผู �อืน่ได �
ประโยชน �ทีม่ิควรได �
4. มีเจตนาทจุรติ

ฐานทจุรติต�อหน�าที่
ราชการ

“การรายงานเท็จต�อผู �บงัคบับญัชา
อนัเป็นเหตใุห �เสยีหายแก�ราชการ
อย�างร �ายแรง เป็นความผิดวนัิย
อย�างร �ายแรง”
องค �ประกอบ คอื
1. มีการรายงาน
2. รายงานเป็นเท็จ
3. รายงานต�อผู �บงัคบับญัชา
4. เป็นเหตใุห �เสยีหายแก�ราชการ
อย�างร �ายแรง

ฐานรายงานเท็จ
ต�อผู �บงัคบับญัชา

การกําหนดโทษ
1. หลกันิตธิรรมในการกําหนดโทษ
คอื คาํนึงถงึระดบัโทษตามที่
กฎหมายกําหนด
* ความผิดวนัิยอย�างร �ายแรง
กําหนดโทษสถานหนัก
* ความผิดวนัิยอย�างไม�ร �ายแรง

กําหนดโทษสถานเบา
* ความผิดวนัิยเล็กน�อย จะงดโทษ
ให�ก็ได �

(ว�ากล�าวตกัเตอืน ทณัฑ �บน)
2. หลกัความเป็นธรรม
คอื การวางโทษจะต�องให�ได �ระดบั
เสมอหน�ากนั ใครทําผิดก็จะต �อง
ถกูลงโทษ
3. นโยบายของทางราชการใน
การลงโทษข�าราชการ



จรยิธรรมของข�าราชการ
และ

การส�งเสรมิสนับสนุนให�
ข �าราชการรกัษาวนัิย

องค �การบรกิารส�วนตาํบลคาํ
เขือ่นแก �ว

อาํเภอชานุมาน จงัหวดั
อาํนาจเจรญิ

สํานักปลดัองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลคาํเขือ่นแก �ว

โทรศพัท � 045-525-844
โทรสาร 045-525-844


