
แนวทางปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
ตามประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า 

เร่ือง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
ของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

-------------------------------------------- 
1.  ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  โดยต้องประพฤติปฏิบัติตน

อย่างมีคุณธรรม  โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า   ดังนี้ 
 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความลับ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
3. น าหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอด
และท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 
5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่าง ๆ  
7. แสดงออกถึงความเชื่อม่ันและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
8. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
9. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ 
10. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
11. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
12. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 
 
 

1. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือ
ด้อยค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อเสีย
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
2. ไม่ควรกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
3. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลน 
หรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
4. ไม่ขัดขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจทั้งปวง 
5. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะ
ที่ไมใ่ห้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
6. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
7. ไม่กระท าการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
8. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ขอรับบริการ 
9. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบ
ของตนไปให้ผู้อ่ืนเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานขึ้น 
10. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
11. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือต่อการ
กระท าผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
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ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
13. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
14. ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
และกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
15. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการ
กระท าผิดหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 
16. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชาและ
จรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
17. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละลาเลย 
18. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 
19. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
20. มีความมุ่งม่ัน เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
21. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
22. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระท าการอันเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
23. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 
24. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ 
25. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 
 

12. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขู่ หรืออิทธิพล
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท าในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
13. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง
เพ่ือให้งานเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
14. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน 
15. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
16. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างใน
เรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อทาง
การเมือง 
17. ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ในการอ านวยประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
18. ไม่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ด ารงตนเกินฐานานุรูปแห่งตน 
19. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของ
ตนเองและราชการ 
20. ไม่แสดงกิริยาอาการ หรือพฤติกรรมอันมีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ 
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ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
26. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการท างานที่ดีโดย
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างเหมาะสม และเชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 
27. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
28. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ
เที่ยงธรรม 
29. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ 
ความรัก ความโลภ ความกลัว ความหลง มา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
30. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
31. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรม
ราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ 
32. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม 
33. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
34. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 
 

 

 
2.  กรณเีทศบาลต าบลฟากท่า  มีการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการในสังกัด

เพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรม  ให้ข้าราชการรักษาจริยธรรมตามข้อก าหนดจริยธรรมที่เทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด
เพ่ิมเติมด้วย 

3.  ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการในสังกัด
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  และข้อก าหนดจริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากท่า  
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างทีดี 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


