
แนวปฏบิตัิ Do’s & Don’ts 
เพื่อลดความสบัสนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมสเีทาและแนวทางในพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
********************* 

 

      แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts หรือการปฏิบัติท่ีควรกระท าและไม่ควรกระท าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ โดยพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเอียบ ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมโดยมีการ
ปฏิบัติท่ีควรกระท าและไม่ควรกระท า ดังนี้ 
 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความลับเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ 
2.  น าห ลักธรรมตามศาสนา ท่ีตน เคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอดและท านุบ ารุงศาสนาให้มี
ความเจริญยั่งยืน 
3. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนและมี ส่วนร่วมกับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ 
๔. แสดงออกถึงความเช่ือมั่นและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องชอบ
ธรรมตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะท่ีทางราชการจัดให้
ตามกฎหมายและระเบียบ 
6. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าท่ีของผู้จัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ให้
ความช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติท่ี
ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้าให้บริการและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบ
ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชนศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
๘. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนพร้อมท่ี
จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของการปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 

1. ไม่แสดงออกในลักษณะท่ีส่อไปในทางดูแคลนหรือด้อย
ค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
2 .  ไ ม่ ค ว ร ก ระ ท าก าร อั น อ าจมี ลั ก ษณะ เป็ น ก า ร
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
๓. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือ
ด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และไม่ขัดขวางการท านุบ ารุง
ศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจท้ังปวง 
4. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะท่ีไม
ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
6. ไม่กระท าการอันส่อไปในทางท่ีอาจตีความได้ว่า 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
๗. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาขอรับ
บริการ 
๘. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบของ
ตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานขึ้น 
๙. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ 
10. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระท าผิด
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
11. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขู่หรืออิทธิพลใดๆใน
การชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
ชอบธรรม 



ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
๙. ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมายและ
กล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าส่ังท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักวิชา
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
๑๐. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการกระท า
ผิดหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เปิดเผยการทุจริตท่ีพนเห็นหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยไม่ปล่อยปละละเลย 
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยยืดถือประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และสามารถแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน 
๑2. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
๑๓. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมท้ังปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ 
๑๔. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการท างานท่ีดีโดยพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่าง
เหมาะสม และเช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 
๑๕. รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบช้ีแจง และอธิบาย
เหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่ียง
ธรรม ละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ความรักความโกรธ 
ความกลัว ความหลง มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
๑๗. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดีโดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท 
หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ี ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 
ประหยัด 
๑๘. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตีด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของปวง
ชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันตีงาม 

๑๒. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยหวังเพียงผลงานหรือเพียงเพื่อให้
งานเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
13. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
๑๔. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๕. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างในเรื่อง
เช้ือชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกายหรือสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และความเช่ือทาง 
๑๖. ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีในการอ านวยประโยชน์หรือ
เลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
17. ไม่พุ่มเฟือย หรือไม่ด ารงตนเกินฐานานุรูปแห่งตน 
๑๘. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เส่ือมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและ
ราชการ 
๑๙. ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็น
การคุกคามทางเพศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มกราคม 2566 


