




แนวทางการประพฤตตินทางจริยธรรม ทีค่วรทําและไม่ควรทํา (Do's & Don'ts) 
เทศบาลตําบลแม่หลา่ย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
   ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีคําสั่งที่  ๔๓๐/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖ 
แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เพ่ือให้พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ควรแก่ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นของประชาชน ดํารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม จึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทํา และไมค่วรทํา ดังน้ี 
 

หลกัการ/ค่านยิม ข้อควรทาํ (Do's) ข้อไม่ควรทํา (Don'ts) 

๑. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
- รับพิงคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียและนํา
ความ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้
ในการ ปฏิบัติงาน และ/หรือ
ประกอบการพิจารณาการ
พัฒนาการทํางานให้ดีย่ิงข้ึน 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบาย 
เหตุผลในเรื่องต่างๆ ข้อมูลทีจ่ําเป็น 
ให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบด้วย 
- การปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้อง 
ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก จะต้อง
ให้ความสําคญัแก่ความคิดความเห็น 
ของเสียงส่วนน้อยด้วย 

- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อด้าน
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ใช้อํานาจบังคับหรือแสดง
พฤติกรรมที่กอ่ให้เกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยว่าเป็นการกดดันให้
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อ่ืนปฏิบัติตาม
ความต้องการของตน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําที่ไม่
จงรักภักดีต่อสถาบันต่อ
พระมหากษัตริย์ 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมของพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 
- ไม่กระทําการใด ๆ อันอาจนํา
ความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ 
เกิดแก่ส่วนราชการ 
- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ใน
ฐานะข้าราชการต้องดํารงตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี รักษาช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ ข้าราชการและส่วน
ราชการของตน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
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2. การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม (ต่อ) 

- ตักเตือนข้าราชการหริอเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หากพบเห็นว่ามี พฤติกรรม
ที่เป็นการทําลายช่ือเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ของราชการ 

 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ 

- ตระหนักในบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการที่ดี 
และข้าราชการท่ีดี 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
รวดเร็วเต็มกําลังความสามารถและ 
กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่ 
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมท้ัง 
พร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ 
- เสียสละและอุทิศตนในการทํางาน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ โดยไม่คํานึงถึงความเสืยหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่องานต่อองค์กร 
ต่อรัฐบาลต่อประชาชน หรือต่อ
ประเทศชาติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความล่าช้าไม่ โปร่งใส 

4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไมม่ีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์
ของราชการ ประชาชนหรือ
ประเทศชาติเป็นหลัก 
- ละเว้นการเรยีกรับหรือดําเนินการ
ใด ที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- ใช้ความรู้สกึส่วนตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีอคติต่องานปฏิบัติ ต่อ
ผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล 
หรือต่อประชาชน 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์
ของตัวเองมากกว่าคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําที่นําความ
ความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

- ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดี 
และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้อง 
กับคําสอนหรือหลักปฏิบัติของ
ศาสนา และให้เหมาสมในฐานะที่
เป็นข้าราชการ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย หลัก
วิชาการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความ 
คิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีการ 
กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึง
พอใจส่วนตัวโดยไม่คํานึงถึงหลักคํา
สอนของศาสนา หรือความ
เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คํานึงถึงหลัก 
กฎหมายหลักวิชาการ และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 
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6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงความเป็น 
ธรรมที่มีผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในเรื่อง
น้ันๆ จะได้รับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
- ให้บริการและอํานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยที่
ดี สุภาพและสร้างความประทับใจ
แก่ประชาชนผู้ขอมารับบริการด้วย
นํ้าใสใจจริง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยนําความเช่ือ
ส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการ
เลือกปฏิบัติราชการ ในเรื่องต่างๆ 
- แสดงความคิดต่อสาธารณะโดยไม่ 
คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ฐานะที่เป็นข้าราชการท่ีต้องมีความ
เป็นกลางทางการเมือง 
- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดย
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
- ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม 

7. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด 
- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
การณ์ และใหต้รงกับความต้องการ
ของผู้รับริการ อย่างครบถ้วน โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มาติดต่อ
เป็นสําคัญ 

- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้มาติดต่อขอข้อมูล ข่าวสาร 
- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ผู้ มา
ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- ปล่อยปละละเลยหรีอเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําที่เป็น การละ
เว้นหรีอละเมิดการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรีอทาํให้ผู้มา
ติดต่อราชการ ได้รับความเสียหาย 

๘. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษา
มาตรฐาน  มคีณุภาพ  โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้ 
งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด 
- รักษาและพัฒนามาตรฐานการ 
ทํางานที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสําคัญกับ 
กระบวนงานที่ระเบียบหรือกฎหมาย
ไม่ได้กําหนดไว้ จนไม่คํานึงถึง
ผลสําเร็จของงาน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบ เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็ม
ความสามารถที่มีอยู่ หรือตาม
มาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติหรือตาม
ความพึงพอใจส่วนตัว 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพขององค์กร 

- ละเว้นการเรยีกรับหรือดําเนินการ
อ่ืนใดที่ประสงค์จะให้ตนเอง ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- ใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ 
หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพขององค์กร (ต่อ) 

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ ด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเทสติปัญญาความรู้
ความสามารถ ให้บรรลผุลสําเร็จ
และมีประสทิธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 

- กระทําการอันเป็นการก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยว่า เป็นการ
เอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน 
- ใช้อํานาจหน้าที่หรือตําแหน่งกลั่น
แกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ บุคคล
อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นว่ามีการกระทําที่นํา 
ตําแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน 

10. การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่
ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอ้มให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

- ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จกั
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจมีความ
ร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม            
- สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการ
มีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้
ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและ
สังคม 
 - ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหน่ึง
ของสังคมต้องมีความรับผิดชอบใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่อง
ของส่วนรวมและประเทศชาติ 
 - ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนใน
ทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนทํา
ความดี 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การน้อมนําปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

- ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 



 

การฝกึอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในหลักสตูร 
หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 

 
 การประชุมประจําเ ดือนของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เมื่อ วันที่                 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบล    
แม่หล่าย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ  Dos  & Don’ts เพ่ือให้มีเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น และเป็นแนวทางใน
การประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ควรแก่ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นของประชาชน ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
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