
แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  

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

  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง ประมวล
จริยธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 2564 กําหนดใหมีประมวลจริยธรรมพนักงานสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการประพฤติตน   

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยจึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติตนในสิ่งท่ี
ควรกระทํา และไมควรกระทํา ดังนี้ 
 

๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ  

ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ตระหนักและยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 
ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 - ตระหนักและยึดม่ันในหลักการของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

- รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน ผูมีสวน
เก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย และนําความ
คิดเห็นท่ีเปนประโยชนไปใชในการปฏิบัติงาน 
และ/หรือ ประกอบการพิจารณาการพัฒนาการ
ทํางานใหดียิ่งข้ึน  

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยสามารถอธิบายเหตุและผล   
ในเรื่องตางๆ ขอมูลท่ีจําเปนใหผูเก่ียวของได
ทราบดวย 

 - การปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองตัดสินใจดวยเสียง
ขางมาก จะตอง ใหความสําคัญแกความคิด
ความเห็นของเสียงสวนนอยดวย 

- แสดงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเคลือบแคลง
สงสัยวาเปนการตอตานการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 - ใชอํานาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดความเคลือบแคลง สงสัยวาเปนการ
กดดันใหเพ่ือนรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือผูอ่ืนปฏิบัติตามความตองการของ
ตน  

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การกระทําท่ีไมจงรักภักดีตอ สถาบัน
พระมหากษัตริย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ี 

ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบท้ังใน
หนาท่ีราชการและ การเปนขาราชการท่ีดี 

 - ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็ม
กําลังความสามารถ และกลารับผิดชอบใน
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก การปฏิบัติหนาท่ี 
รวมท้ังพรอมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือ 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบ 

- เสียสละและอุทิศตนในการ ทํางาน 

- ประพฤติปฏบิัติตนและปฏิบัติหนาท่ีโดยไม
คํานึงถึงความเสียหายอาจท่ีเกิดข้ึนตองาน ตอ
องคกร ตอรัฐบาลตอประชาชน หรือตอ
ประเทศชาติ 

 - ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวา     
มีการกระทําท่ีขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความลาชา หรือไมโปรงใส 

 

 

 

3. กลาตัดสินใจ และกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 

ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ตระหนักและยึดม่ันในคุณความดีและประพฤติ
ปฏิบัติตนให สอดคลองกับคําสอนหรือหลัก
ปฏิบัติของศาสนาและใหเหมาะสม ในฐานะ        
ท่ีเปนขาราชการ  

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความถูกตองตาม   
หลักกฎหมายหลัก วิชาการ และแนวปฏิบัติ      
ท่ีเก่ียวของ  

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยกลาแสดงความคิดเห็นหรือ
ทักทวงเม่ือพบวามี การกระทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจสวนตัว
โดยไมคํานึงถึง หลักและคําสอนของศาสนา     
หรือความเหมาะสมในการเปนขาราชการท่ีดี  

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงหลักกฎหมาย    
หลักวิชาการและแนว ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การกระทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือไมเปนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 
ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือประโยชนของราชการ 
ประชาชน หรือประเทศชาติเปนหลัก 
 

- ละเวนการเรียกรับหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ี
ประสงคจะใหตนเอง ไดรับประโยชนตอบแทน
จากการปฏิบัติหนาท่ี 

- ใชความรูสึกสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ี หรือมี
อคติตองาน ท่ีปฏิบัติ ตอรวมปฏิบัติงาน ตอ
องคกร ตอรัฐบาล หรือตอ ประชาชน 
 

- ปฏิบัติงานโดยมุงใหเกิดประโยชนของตัวเอง
มากกวาคํานึงถึง ประโยชนของสวนรวม 
 

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การกระทําท่ีนําความคิดเห็นสวนตัวมาใชปะปน
กับการปฏิบัติหนาที 
 

- ใชตําแหนงหนาท่ีเรียกรับ ยอมรับ หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 
 - กระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยวาเปนการเอ้ือประโยชนโดยมิชอบให
ตนเอง หรือบุคคลอ่ืน  
 

- ใชอํานาจหนาท่ีหรือตําแหนงกลั่นแกลง
ผูใตบังคับบัญชาหรือ บุคคลอ่ืนใหไดรับความ
เสียหาย  
 

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การกระทําท่ีนําตําแหนงหนาท่ีไปใชแสวงหา
ประโยชนสวนตน 
 

 
 

     5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายอยางดี
ท่ีสุด 
 

 - รักษาและพัฒนามาตรฐานการทํางานท่ีดีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยใหความสําคัญกับกระบวนงาน
ท่ีระเบียบหรือ กฎหมายไมไดกําหนดไวจนไม
คํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 
 

 - ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การปฏิบัติหนาท่ี ไมเต็มความสามารถท่ีมีอยู หรือ
ตามมาตรฐานเดิมท่ีเคยปฏิบัติ หรือตามความพึง
พอใจสวนตัว 
 

 
 



6. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติ 
ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีผูมี
สวนเก่ียวของ ในเรื่องนั้นๆ จะไดรับท้ังทางตรง
และทางออม  
 

- ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
ราชการดวย อัธยาศัยท่ีดีสุภาพ และสรางความ
ประทับใจใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการดวย 
น้ําใสใจจริง 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยนําความเชื่อสวนตัวทาง
การเมืองมาใชในการ เลือกปฏิบัติราชการ         
ในเรื่องตาง ๆ  
 

- แสดงความคิดเห็นตอสาธารณะโดยไมคํานึงถึง
หนาท่ีความ รับผิดชอบในฐานะท่ีเปนขาราชการ
ท่ีตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
 

 - มีอคติในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเลือกปฏิบัติ  
อยางไมเปนธรรม 
 

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามี
การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 

 
 

7. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 
ควรกระทํา (Do’s) ไมควรกระทํา (Don’t) 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีตาม
จริยธรรม  
 

 - ไมกระทําการใดๆ อันอาจนําความเสื่อม           
เสียและไมไววางใจให เกิดแกสวนราชการ 
 

- ตระหนักอยูเสมอวาตนเองอยูในฐานะ
ขาราชการตองดํารงตน ใหเปนแบบอยางท่ีดี 
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ ขาราชการ
และสวนราชการของตน 
  

- ตักเตือนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ     
หากพบเห็นวามี พฤติกรรมท่ีเปนการทําลาย
ชื่อเสียงหรือภาพลักษณของราชการ 
 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีไม
สอดคลองกับจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


