
 
 พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์   พึงยึดมั่นในค่านิยมหลัก 

10 ประการ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(3) การมีจติส านึกท่ีด ีซื่อสัตย์ และ 

รับผิดชอบ 

(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

(5) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  

และถูกกฎหมาย 

(6) การใหบ้ริการประชาชนด้วยความ 

รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(7) การใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา 

มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพของ 

องค์กร 

 (10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนใหน้่าอยู่  คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  

ใหส้อดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
       ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่

บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอ 

       ข้อ 2 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วยความบรสิุทธิ์ใจ 

      ข้อ 3 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัต ย์สุจริตและเที่ ยงธรรม      

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่

ราชการ  ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง  หรือผู้อ่ืนการปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือ

ผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ที่ มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

      ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ให้เกิดผลดีหรอืความก้าวหน้าแก่ราชการ 

      ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวัง  

รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่ประมาท

เลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

      ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการ             

ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  

มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของทางราชการ 

“การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย     

มิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้  

เป็นการทุจรติต่อหน้าที่ราชการ  และเป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง” 

     ข้อ 7  พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่

พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอัน

อาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกัน

ภยันตรายซึ่ ง จะบั ง เ กิด แก่ ปร ะ เทศช าติ จน เต็ ม

ความสามารถ 

     ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทาง

ราชการการเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 

      ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือ

หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้

เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ

ทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเม่ือได้เสนอ

ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง

เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามการขัดค าสั่งหรือ

หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน

หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     ข้อ 10 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้

เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับ

อนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

      ข้อ 11 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อ

ผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง

จริยธรรมของข้าราชการ วนิัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 



แจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วยการรายงานเท็จต่อ

ผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

      ข้อ 12 พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตาม

ระเบยีบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

      ข้อ 13 พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตน

ให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิง้หน้าที่ราชการมิได้ 

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ

ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน

กว่าสิบห้า วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

      ข้อ 14 พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบรอ้ย รักษา

ความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่น

แกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ

ราชการ 

      ข้อ 15 พนักงานส่วนต าบลต้องต้อนรับ ให้ความ

สะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่

ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน 

เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้

ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

 

 

      ข้อ 16 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือ

ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย

ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง

หน้าที่ราชการของตน 

      ข้อ 17 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการ

ผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี

ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัท 

      ข้อ 18 พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง

การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 

      ข้อ 19 พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาชื่อเสียงของ

ตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ

ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อ

ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  

หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริยธรรมของข้าราชการ 

 และ 

การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ

รักษาวินัย 
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