
 
 

จริยธรรมของข้าราชการ 

                 และ 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ 

รกัษาวินัย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเสาธง
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 

 

 

 

 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเสาธง พงึยดึมัน่ในค่านิยมหลกั 10 ประการดงันี้  
      (1 )  ก า ร ยึ ด มั ่น ใน ร ะ บ อบ ป ร ะ ช าธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
      (2) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
      (3) การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย์ และรบัผดิชอบ 

(4) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน 

(5) การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กต้องเป็นธรรมและถูก 
กฎหมาย 

(6)  การใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความรวดเรว็  
มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

(7)  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
ถูกต้องและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

(8) การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน 
 มคีุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององค์กร 

(10) การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่    
 ประพฤตตินเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกนัพฒันาชุมชนให้น่าอยู่ คู่
คุณธรรม และรกัษาสิง่แวดล้อม 

 แนวทางปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม                       
           
 

(1) เป็นเครื่องมอืก ากบัความประพฤตขิอง 
ขา้ราชการ ที่สรา้งความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน
ทีช่ดัเจนและเป็นสากล 
 

(2) ยดึถอืเป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัอิย่าง 
สม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบับุคคล 

(3) ท าใหเ้กดิรูปแบบขององค์กรอนัเป็นทีย่อมรบั  
เพิ่มความน่าเชื่ อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่ผู้ร ับบริการและ
ประชาชนทัว่ไป 

(4) เกดิพนัธะผูกพนัระหว่างองค์กรและขา้ราชการ 
ในทุกระดบั 

(5) ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 
 

           
 

(1) พนักงานส่วนต าบลต้องรกัษาวนิัยตามที ่
ก าหนดเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัโิดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

(2) พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพ ระมหากษัตริ ย์         
ทรงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบรสุิทธิใ์จ 

(3) พนักงานส่วนต าบลต้องมหีน้าทีป่ฏบิตัริาชการ 
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้ อาศัย       
หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น       
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัประโยชน์ทีม่คิวรไดเ้ป็นการทุจริต
ต่อหนา้ทีร่าชการและเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
            (4) พนักงานส่วนต าบลต้องตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่ให้
เกดิผลด ีหรอืความก้าวหน้าแก่ราชการ 

      (5) พนักงานส่วนต าบลตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
ดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 
 
 

จริยธรรมของข้าราชการ 
 

 

ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
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วตัถปุระสงค ์
 

  วินยัพนกังานส่วนท้องถ่ิน 



การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
 (6) พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร ี  
และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ    
การปฏิบตัิหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง       
เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
       (7)  พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษ       
ที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์ เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่ ง       
จะบงัเกดิแก่ประเทศชาตจินเตม็ความสามารถ 
      (8) พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทาง
ราชการ การเปิดเผยความลบัของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
รา้ยแรงเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้นแรง 
     (9 ) พนั ก งาน ส่วนต าบลต้ องปฏิบั ติตามค าสั ง่ของ
ผู้บังคบับัญชา ซึ่งสัง่ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง      
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสัง่นัน้จะท าให้เสียหายแกทาง
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
หรอืเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสนอความเห็นเป็น
หนังสอืทนัทีเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่นัน้ และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
ค าสัง่เดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม    
ก ารขัด ค าสั ง่ห รือห ลั ก เลี่ ย งไ ม่ ปฏิบั ติ ต าม ค าสั ง่ข อ ง
ผู้บังคบับัญชาซึ่งสัง่ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างรา้ยแรงเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
 

(10) พนักงานส่วนต าบลต้องปฏบิตัริาชการโดยมใิหเ้ป็น 
การกระท าข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคบับัญชา
เหนือขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท า หรือได้รบัอนุญาตเป็นพิเศษ   
ชัว่ครัง้คราว 
      (11) พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อ          ผู้
บังบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง
แจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย การรายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการอย่าง
รา้ยแรงเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
      (12)  พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

(13)  พนกังานส่วนต าบลต้องอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ 
ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมไิด ้การละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่
ราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิห้าวนัโดย
ไม่มเีหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถงึความ
จงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างรา้ยแรง 
       (14)  พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามคัคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลัน่แกล้ง 
และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน
ส่วนต าบลดว้ยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริาชการ 
     (15)  พนักงานส่วนต าบลต้องต้อนรบัใหค้วามสะดวก ให้
ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิ ให้ดู หมิ่น  เหยียดหยาม กดขี่        
ห รือข่ ม เห ง ประชาชนผู้ติ ต ต่ อราชก าร ก ารดู ห มิ่ น        
เหยยีดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ
อยา่งรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

       (16) พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้
ผูอ้ื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
หรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน 
       (17) พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลงึกนันัน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 
       (18) พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดย
อนุโลม 
       (19) พนักงานส่วนต าบลต้องรกัษาชื่อเสียงของตน และ
รกัษาเกยีรติศกัดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมใิหเ้สื่อม
เสยี โดยไม่กระท าการใดๆ อนัไดช้ื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ การ
กระท าความผดิอาญาจนได้รบัโทษจ าคุก หรอืโทษที่หนักกว่า
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรอืให้รบัโทษที่หนัก
กว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หรือการกระท าการอื่นใดอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
รา้ยแรง   

 

 


