
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ท่ีควรทำและไมควรทำ (DO’S & DON’T) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
21องคการบริหารสวนตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

................................................. 
เพ่ือใหพนักงาน และเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตำบลเขาพระมีความเขาใจในประมวลจริยธรรม 

มากข้ึน  สามารถนำไปใช ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ี ไดอยางเหมาะสม  เพ่ือใหควรแกความไววางใจ 

และความเชื่อม่ันของประชาชน  ดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีงาม จึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงานท่ีควรทำและไมควรทำ 

ดังนี้ 
 

หลักการ/คานิยม ขอควรทำ (DO’S) ขอไมควรทำ (DON’T) 
  1. ยึดม่ันในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

 - ตระหนักและยึดม่ันในหลักการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- รับฟงคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน  
หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและนำความ 

คิดเห็นท่ีเปนประโยชนไปใชในการ 

ปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการ 

พิจารณาการพัฒนาการทำงานใหดี 
ยิ่งข้ึน 
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยสามารถอธิบาย 

เหตุผลในเรื่องตางๆ ขอมูลท่ีจำเปน 

ใหผูเก่ียวของไดทราบดวย 
- การปฏิบัติหนาท่ีจำเปนตองตัดสนิใจ 

ดวยเสยีงขางมาก จะตองให 
ความสำคัญแกความคิดความเห็น 

 ของเสียงสวนนอยดวย 

- แสดงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเคลือบ 
 แคลงสงสัยวาเปนการตอตานปกครอง  
 ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย      
 ทรงเปนประมุข 
 - ใชอำนาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมท่ีกอให    
  เกิดความเคลือบแคลงสงสัยวาเปนการกดดัน  

ใหเพ่ือนชนรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูอ่ืนปฏบิัติตาม 

ความตองการของตน 
- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ เห็นวา   
   มีการกระทำท่ีไมจงรักภัคดีตอ สถาบัน   
   ตอพระมหากษัตริย 

2.ซ่ือสัตย สจุริตสำนึกท่ีดี 
และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

- ตระหนักในบทบาทหนาท่ี 

รับผิดชอบท้ังในหนาท่ีราชการท่ีดี 
และขาราชการท่ีดี 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ 

รวดเร็วเต็มกำลังความสามารถและ 

กลารับผิดชอบในความผิดพลาดท่ี 

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ัง 

พรอมรับการตรวจสอบจากบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ 

ตรวจสอบ 
- เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีโดย  
  ไมคำนึงถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 ตองานตอองคกร ตอรัฐบาลตอประชาชน    
 หรือตอประเทศชาติ 
- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ   
 เห็นวามีการกระทำท่ีขาดความรับผิดชอบ  
 ตอหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความลาชา           

ไมโปรงใส 
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มาตรฐานทางจริยธรรม ขอควรทำ (DO’S) ขอไมควรทำ (DON’T) 
3 กลาตัดสินใจและ 
กระทำในสิ่งท่ีถูกตอง 

ชอบธรรม 

- ตระหนัก และยึดม่ันในคุณความดี 
และประพฤติปฏบิตัิตนใหสอดคลอง 

กับคำสอนหรือหลักปฏิบัติของศาสนา  

และใหเหมาะสมในฐานะท่ีเปน 

ขาราชการ 
- ปฏบิัติหนาท่ีโดยยึดหลักความถูกตอง 

ตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการ และ 

แนวปฏบิัติท่ีเก่ียวของ 
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยกลาแสดงความ 

คิดเห็นหรือทักทวงเม่ือพบวามีการ 
กระทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจ 
สวนตัวโดยไมคำนึงถึงหลักคำสอนของ ศาสนา 

หรือความเหมาะสมในการเปน ขาราชการท่ีดี 
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมคำนึงถึงหลัก  

กฎหมายหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียว 

ของ 
- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวา  

มีการกระทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

4.คิดถึงประโยชนสวน 

รวมมากกวาประโยชน 
21สวนตัวและมีจิต 

สาธารณะ 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมยึดถือประโยชน 
21ของขาราชการ ประชาชน หรือ 
ประเทศชาติเปนหลัก 
- ละเวนการเรียกรับหรือดำเนินการใด 

ท่ีประสงคจะใหตนเองไดรับประโยชน 
ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- ใชความรูสึกสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ีมี 

อคติตองานปฏิบัติ ตอผูรวมปฏิบัต ิตอ 
ผูรวมงาน ตอองคกร ตอรัฐบาล หรือตอ 

ประชาชน 
- ปฏิบัติงานโดยมุงใหเกิดประโยชนของ 

ตัวเองมากกวาคำนึงถึงประโยชนของ สวนรวม 
- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ 

เห็นวามีการกระทำท่ีนำความความคิดเห็น 

สวนตัวมาใชปะปนกับการปฏิบัติหนาท่ี 
- ใชตำแหนงหนาท่ีเรียกรับ ยอมรับ หรือ 

ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหาประโยชน สวนตน 
- กระทำการอันเปนการกอใหเกิดความ      

เคลือบแคลงสงสัยวาเปนการเอ้ือ 

ประโยชนโดยมิชอบใหตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
- ใชอำนาจหนาท่ีตำแหนงกลั่นแกลง 

ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนใหไดรับ 

ความเสียหาย 
-   ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ 
เห็นวามีการกระทำท่ีนำตำแหนงหนาท่ีไปใช 
แสวงหาประโยชนสวนตน 
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หลักการ/คานิยม ขอควรทำ (DO’S) ขอไมควรทำ (DON’T) 
5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน - ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมคำนึงถึง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให 
งานบรรลุเปาหมายอยางดีท่ีสุด 

- รักษาและพัฒนามาตรฐานการ 

ทำงานท่ีดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงาน 

ใหดียิ่งข้ึน 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยใหความสำคัญกับ 
กระบวนงานท่ีระเบียบหรือกฎหมายไมได 
กำหนดไว จนไมคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน 

- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ  
  เห็นวามีการปฏิบัติหนาท่ีไมเต็ม 

ความสามารถท่ีมีอยู หรือตามมาตรฐาน 

เดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือตามความพึงพอใจ 

สวนตัว 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอยาง 
เปนธรรม และไมเลือก 

ปฏบิัติ 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงความเปน 
  ธรรมท่ีมีผูมีสวนเก่ียวของในเรื่องนั้นๆ 

จะไดรับท้ังทางตรงและทางออม 
- ใหบริการและอำนวยความสะดวกแก 
ผูมาติดตอราชการดวยอัธยาศัยท่ีดี 
สุภาพและสรางความประทับใจแก 
ประชาชนผูขอมารับบริการดวยนำใส 

ใจจริง 
- ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติหนาท่ี  
ตามท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญในฐานะ 

ประชาชนชาวไทย 
- ปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบให 
เปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกำหนด และทักทวงเม่ือ 

พบวา มีการกระทำท่ีไมสอดคลองกับ 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- ปฏิบัติหนาท่ีโดยนำความเชื่อสวนตัวทาง 
  การเมืองมาใชในการเลือกปฏิบัติราชการ 

ในเรื่องตางๆ 
- แสดงความคิดตอสาธารณะโดยไมคำนึง 

ถึงหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ี 

เปนขาราชการท่ีตองมีความเปนกลาง 

ทางการเมือง 
- มีอคติในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเลือก  
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมปลอยปละละเลย 

หรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวามีการเลือก 

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
- ใชชองวาของกฎหมาย/ระเบียบกระทำ  
การอันเปนการกอใหเกิดความเคลือบ 

แคลงสงสัยวาเปนการไมซ่ือสัตยสุจริต 
- กระทำการละเวนหรือละเมิดท้ัง  
กฎหมายท้ังในการปฏิบัติราชการและการ 

ดำเนินชวีิตสวนตัว 
- ปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ  
เห็นวามีการกระทำท่ีเปนการละเวนหรือ 

ละเมิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรอื 
  กฎหมาย 
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หลักการ/คานิยม ขอควรทำ (DO’S) ขอไมควรทำ (DON’T) 
7 . ดำรงตนเปนแบบ 

อยางท่ีดี และรักษา 

ภาพลักษณของทาง 

ราชการ 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ี 

ตามประมวลจริยธรรม 
- ไมกระทำการใดๆอันอาจนำความ  
เสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวน 

ราชการ 
- ตระหนักอยูเสมอวาตนเองอยูในฐานะ  
  ขาราชการ ตองดำรงตนใหเปน แบบ 

อยางท่ีดี รักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ  
ของขาราชการและสวน 

ราชการของตน 
- ตักเตือนขาราชการหรือเจาหนาท่ี   
ของรัฐหากพบเห็นวามีพฤติกรรมเปน 
การทำลายชื่อเสียงหรือภาพลักษณ   
ของราชการ 

- ประพฤติและปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ี 

ไมสอดคลองกับประมวลจริยธรรม 

 


