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เพ่ือให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปากพะยูน มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรม
มากขึ้น สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ควรแก่ความ
ไว้วางใจ  และความเชื่อมั่นของประชาชน ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม จึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงานที่
ควรท าและไม่ควรท า ดังนี้ 

หลักการ/ค่านิยม  ข้อควรท า (Do’s)  ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

1. ยึดมั่นในการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
- รับฟังคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน   
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและน า 
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
ประกอบการ พิจารณาการ
พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบาย 
เหตุผลในเรื่องต่างๆ ข้อมูลที่จ าเป็น 
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย  
- การปฏิบัติหน้าที่จ าเป็นต้อง 
ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก จะต้องให้
ความส าคัญแก่ความคิดความเห็น 
ของเสียงส่วนน้อยด้วย 

- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้าน
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน  
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
- ใช้อ านาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรม
ทีก่่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า
เป็นการกดดันให้เพ่ือนร่วมงาน        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้อื่น ปฏิบัติตามความต้องการ
ของตน  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าที่ไม่จงรัก
ภัคดีต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์ สุจริตส านึก 
ที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

- ตระหนักในบทบาทหน้าที่  
รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการที่ดี 
และข้าราชการที่ดี  
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
รวดเร็วเต็มก าลังความสามารถและ
กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้ง พร้อมรับการตรวจสอบจาก
บุคคล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบ  
- เสียสละและอุทิศตนในการท างาน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึน ต่องานต่อองค์กร ต่อรัฐบาล
ต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าที่ขาด
ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล่าช้าไม่ โปร่งใส 
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หลักการ/ค่านิยม  ข้อควรท า (Do’s)  ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

3. กล้าตัดสินใจ  
และกระท าในสิ่งที่
ถูกต้อง ชอบธรรม  

- ตระหนัก และยึดมั่นในคุณ 
ความดี  และประพฤติปฏิบัติตนให้
สอดคล้อง กับค าสอนหรือหลักปฏิบัติ
ของศาสนาและให้เหมาสมในฐานะที่
เป็น ข้าราชการ  
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย หลัก
วิชาการ  
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
- ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความ
คิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีการ
กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึง
พอใจ ส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงหลักค า
สอนของ ศาสนา หรือความเหมาะสม
ในการเป็น ข้าราชการที่ดี  
- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึง ถึงหลัก 
กฎหมายหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติ
ทีเ่กี่ยวข้อง  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ 
เห็นว่ามีการกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

4.คิดถึงประโยชน์
ส่วนรว่มมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 
และมีจิตสาธารณะ  

- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดถือประโยชน์ 
ของราชการประชาชนหรือประเทศชาติ 
เป็นหลัก  
- ละเว้นการเรียกรับหรือด าเนินการใด 
ที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่มี อคติต่องานปฏิบัติ ต่อผู้ร่วม
ปฏิบัติ ต่อผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร  
ต่อรัฐบาล หรือต่อประชาชน  
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์
ของตัวเองมากกว่าค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวม  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ 
เห็นว่ามกีารกระท าที่น าความความ 
คิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ  
หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน  
- กระท าการอันเป็นการก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลง สงสัยว่าเป็นการ 
เอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน  
- ใช้อ านาจหน้าที่ต าแหน่งกลั่นแกล้ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับ 
ความเสียหาย  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ 
เห็นว่ามีการกระท าที่น าต าแหน่งหน้าที่
ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
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หลักการ/ค่านิยม  ข้อควรท า (Do’s)  ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้ งานบรรลุเป้าหมายอย่างดี
ที่สุด  
- รักษาและพัฒนามาตรฐานการ 
ท างานที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท างาน ให้ดียิ่งขึ้น 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความส าคัญกับ 
กระบวนงานที่ระเบียบหรือกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดไว้ จนไม่ค านึงถึงผลส าเร็จ
ของงาน  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ 
เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความ  
สามารถที่มีอยู่ หรือตามมาตรฐานเดิม  
ที่เคยปฏิบัติหรือตามความพึงพอใจส่วนตัว 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
เป็นธรรมและไม่เลือก 
ปฏิบัติ 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรมที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนั้นๆ จะได้รับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
- ให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วย
อัธยาศัยที่ดี  สุภาพและสร้างความ
ประทับใจแก่ประชาชนผู้ขอมารับ
บริการด้วยน้ าใสใจจริง  
- ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติหน้าที่ 
ตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญในฐานะ 
ประชาชนชาวไทย  
- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องก าหนด  
และทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระท า
ที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยน าความเชื่อส่วนตัว
ทางการเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องต่างๆ  
- แสดงความคิดต่อสาธารณะโดยไม่ 
ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะท่ี 
เป็นข้าราชการที่ต้องมีความเป็นกลาง 
ทางการเมือง  
- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือก 
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมปล่อยปละ
ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
- ใช้ช่องว่าของกฎหมาย/ระเบียบกระท า 
การอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบ 
แคลงสงสัยว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริต  
- กระท าการละเว้นหรือละเมิดทั้ง 
กฎหมายทั้งในการปฏิบัติราชการและ
การด าเนินชีวิตส่วนตัว  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ 
เห็นว่ามีการกระท าที่เป็นการละเว้นหรือ 
ละเมิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือ 
กฎหมาย 
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หลักการ/ค่านิยม  ข้อควรท า (Do’s)  ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

7 . ด ารงตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ 
ทางราชการ 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ ตามประมวลจริยธรรม  
- ไม่กระท าการใดๆอันอาจน า 

ความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการ  
- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ใน
ฐานะ ข้าราชการต้องด ารงตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ของข้าราชการและ
ส่วนราชการของตน  
- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหากพบเห็นว่ามีพฤติกรรม
เป็นการท าลายชื่อเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ของราชการ 

- ประพฤติและปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรม 

 


