ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัตริ าชการ
ให้เป็นไปตาม
- กฎหมาย
- ระเบียบของทางราชการ
- มติคณะรัฐมนตรี
- นโยบายของทางราชการ
“การปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการโดยมิ
ชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง”
องค์ประกอบ คือ
1. มีหน้าที่ราชการ
2. ปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
4. มีเจตนาทุจริต
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

“การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง”
องค์ประกอบ คือ
1. มีการรายงาน
2. รายงานเป็นเท็จ

3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ฐานรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา
การกาหนดโทษ
1. หลักนิตธิ รรมในการกาหนดโทษ
คือ คานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
* ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กาหนดโทษสถาน
หนัก
* ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กาหนดโทษสถาน
เบา
* ความผิดวินัยเล็กน้อย จะงดโทษให้ก็ได้
(ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑ์บน)
3. หลักความเป็นธรรม
คือ การวางโทษจะต้องให้ได้ระดับเสมอหน้ากัน
ใครทาผิดก็จะต้องถูกลงโทษ
4. นโยบายของทางราชการใน
การลงโทษข้าราชการ

จริยธรรมของข้าราชการ
และ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ
รักษาวินัย

องค์การบริการส่วนตาบลนาเกี๋ยน
ตาบลนาเกี๋ยน อาเภอภู จังหวัดน่าน
Location@mail box : 173 หมู่ที่ 4 ต้ำบลน้ำเกี๋ยน
อ้ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 55000
M0bile : 054 684 111 Fax : 054 684 280
Website : www.namkainlocal.com
e-mail : namkain@hotmail.com

จริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกี๋ยน พึงยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก
10 ประการ ดังนี
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และถูกกฏหมาย
(6) การให้บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(8) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร

(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดรี ่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ คูค่ ุณธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม
วัตถุประสงค์
(1) เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของ
ข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนและ
เป็นสากล
(2) ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ ทังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล
(3) ทาให้เกิดรูปแบบขององค์กรอันเป็นที่
ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
(4) เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับ
(5) ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ

วินัยพนั กงานส่วนท้องถิ่น
ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่
บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัดเสมอ
ข้อ 2 พนัก งานส่ วนท้ องถิ่ นต้อ งสนั บสนุ น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุ ขตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก ร
ไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้ อ 3 พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ห้ ามมิให้ อ าศั ย หรือ ยอมให้ ผู้ อ่ืน อาศั ย อ านาจหน้า ที่
ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นการปฏิบัตหิ รือละเว้น
การปฏิบั ติ ห น้ าที่ ราชการโดยมิ ชอบ เพื่ อ ให้ ต นเอง
หรื อ ผู้ อ่ื น ได้ ป ระโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ เป็ น การทุ จ ริ ต ต่ อ
หน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตังใจปฏิบัตหิ น้าที่
ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้ อ 5 พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ ด้ วยความอุต สาหะ เอาใจใส่ ระมั ด ระวั ง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ

