
 จรยิธรรมของข้าราชการ  

     พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลที่วงั พึง
ยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี ้

1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ 
 4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทัน
ซ้อน 
 5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 
 6)  การให้บริการประชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
 7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่ง
ครบถ้วน  ถูกต้อง และไมบ่ิดเบอืนข้อเท็จจริง 
 8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพของ
องค์กร 
 10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้นา่อยู่ คู่คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน 

 แนวทางปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรม 
วตัถปุระสงค์ 
         1)  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข้าราชการ ทีส่ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจนและเปน็สากล 
 2)  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏบิัติ
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองคก์รและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นตา่ง ๆ  
 3)  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ 
เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสีย 
 4)  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
พนักงานเทศบาล ในทุกระดบั โดยฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชนและสังคม ตามล าดบั 
 5)  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

                                                                                                          

 วนิยัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัย

ตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและขอ้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เสมอ 
 ข้อ 2 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนนุ
การปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบรสิุทธิ์ใจ 
 ข้อ 3 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหนา้ที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิ
ให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการ 
ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์
ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมชิอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
และเป็นความผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง 
 ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง 
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไมป่ระมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายของทางราชการ โดยไม่ให้
เสียหายแกท่างราชการ 
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การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ราชการโดยมิ
ชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นไดป้ระโยชน์ที่มิควรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวนิัย
อย่างร้ายแรง  โดยมีองคป์ระกอบ คือ  
1. มีหน้าที่ราชการ 
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
4. มีเจตนาทุจริต 
 

ฐานการทจุรติตอ่หนา้ที่ราชการ 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบ คอื 
 1. มีการรายงาน หมายถึง การบอกสิ่งที่ได้รู้
ได้เห็นหรือสิ่งต้องบอกกล่าว 
 2. ข้อความที่รายงานเปน็เท็จหรือเป็นการ
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
 3. ต้องรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา 
 4. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 
 
 

 

ฐานรายงานเทจ็ตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

การก าหนดโทษ 
1. หลักนิติธรรมในการก าหนดโทษ คือ ค านึงถึงระดบั
โทษตามที่กฎหมายก าหนด 
     ความผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง ก าหนดโทษสถาน
หนัก 
(ไล่ออกหรือปลดออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
     ความผิดวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง ก าหนดโทษ
สถานเบา (ภาคทณัฑ์หรือตัดเงินเดือน) 
     ความผิดวนิัยเล็กน้อย  อาจวางโทษภาคทณัฑ์              
จะงดโทษให้ก็ได้ (ความผิดคร้ังแรก  ว่ากล่าวตักเตือน  
ทัณฑ์บน 
2. หลักความเป็นธรรม  คือ  การวางโทษจะต้องให้ได้
ระดับเสมอหน้ากัน  ใครท าผิดกจ็ะต้องถูกลงโทษ  ไม่
มียกเว้น 
3. หลักมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนให้
รอบคอบโดยค านงึถึงความถูกตอ้งเหมาะสมตาม
เหตุผลที่ควรจะเป็นภายในขอบเขตระดับโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรยิธรรมของข้าราชการ  
และ  

การสง่เสรมิใหข้า้ราชการ 
รักษาวินยั 

 
 
 

เทศบาลต าบลท่ีวัง  อ าเภอทุ่งสง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 
               โทร. 0-7535-5629 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD04qwuK_bAhXbXisKHUZ9DUMQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-floral-decoration_1647849.html&psig=AOvVaw1Tt47ShLqgDEPqDLvRyGQv&ust=1527838443911147
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD04qwuK_bAhXbXisKHUZ9DUMQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-floral-decoration_1647849.html&psig=AOvVaw1Tt47ShLqgDEPqDLvRyGQv&ust=1527838443911147


 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรยิธรรมของข้าราชการ  
และ  

การสง่เสรมิใหข้า้ราชการ 
รักษาวินยั 

 
 
 

เทศบาลต าบลท่ีวัง  อ าเภอทุ่งสง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 
               โทร. 0-7535-5629 
 
 
 

ฐานรายงานเทจ็ตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

การก าหนดโทษ 
1. หลักนิติธรรมในการก าหนดโทษ คือ ค านึงถึงระดบั
โทษตามที่กฎหมายก าหนด 
     ความผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง ก าหนดโทษสถาน
หนัก 
(ไล่ออกหรือปลดออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
     ความผิดวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง ก าหนดโทษ
สถานเบา (ภาคทณัฑ์หรือตัดเงินเดือน) 
     ความผิดวนิัยเล็กน้อย  อาจวางโทษภาคทณัฑ์              
จะงดโทษให้ก็ได้ (ความผิดคร้ังแรก  ว่ากล่าวตักเตือน  
ทัณฑ์บน 
2. หลักความเป็นธรรม  คือ  การวางโทษจะต้องให้ได้
ระดับเสมอหน้ากัน  ใครท าผิดกจ็ะต้องถูกลงโทษ  ไม่
มียกเว้น 
3. หลักมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนให้
รอบคอบโดยค านงึถึงความถูกตอ้งเหมาะสมตาม
เหตุผลที่ควรจะเป็นภายในขอบเขตระดับโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 
 

 
 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ราชการโดยมิ
ชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นไดป้ระโยชน์ที่มิควรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวนิัย
อย่างร้ายแรง  โดยมีองคป์ระกอบ คือ  
1. มีหน้าที่ราชการ 
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
4. มีเจตนาทุจริต 
 

ฐานการทจุรติตอ่หนา้ที่ราชการ 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบ คอื 
 1. มีการรายงาน หมายถึง การบอกสิ่งที่ได้รู้
ได้เห็นหรือสิ่งต้องบอกกล่าว 
 2. ข้อความที่รายงานเปน็เท็จหรือเป็นการ
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
 3. ต้องรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา 
 4. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 
 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD04qwuK_bAhXbXisKHUZ9DUMQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-floral-decoration_1647849.html&psig=AOvVaw1Tt47ShLqgDEPqDLvRyGQv&ust=1527838443911147


 
 
 


