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สาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

 
 ได้ก ำหนดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษำจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 

ก. จริยธรรมหลัก 
(๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเป็นส ำคัญ ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำตำมกฎหมำยและต ำมท ำนอง
คลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส ำนึกที่ด ี

(๓) กลำ้ตัดสินใจ และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้ ำแสดงควำมคิดเห็นคัดค้ำน หรือเสนอให้มี
กำรลงโทษผู้ที่ท ำสิ่งไม่ถูกต้อง 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตส ำธำรณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนและภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม ปรำศจำกอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำรใช้ควำมรู้สึกหรือ

ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุสภำพร่ำงกำย สถำนะของบุคคล
หรือฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 

(๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร ด้วยกำรรักษำเกียรติศักดิ์ของควำม
เป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. จริยธรรมท่ัวไป 
(๑) ยึดมั่นธรรมำภิบำลและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประช ำชน 
(๒) ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชก ำรอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำและระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย และมีอัธยำศัยที่ดี 
(๔) มุ่งบริกำรประช ำชน และแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประช ำชน ด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอ

ภำค และเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์
(๕) จัดท ำบริกำรส ำธำรณะ และกิจกรรมส ำธำรณะ ต้องค ำนึงถึงคุณภำพชีวิต  

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมขอ้เท็จจริงแก่ประช ำชนอันอยู่ในควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงถูกต้อง 

ครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
(๗) เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมขีดควำมส ำมำรถให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

อย่ำงยั่งยืน 
(๘) ไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
(๙) ต้องปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
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ค าอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๑ 

ยึดมั่นในสถาบันหลกัของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

หลักการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษำสถำบันหลักของ
ประเทศ โดยกำรรักษำผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
ประเทศชำติ กำรปฏิบัติตำม หลักศำสนำ กำรเทิดทูน
รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย 
ค าอธิบาย 
ยึดม่ัน หมำยถึง ก. ยึดถืออย่ำงมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
ง่ำย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักกำรยึดมั่นในตัวบุคคล 
ส่งเสริม หมำยถึง ก. เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดี
ขึ้น 
สนับสนุน หมำยถึง ก. ส่งเสริม ช่วยเหลืออุปกำระ 
พิทักษ์ หมำยถึง ก. ดูแลคุ้มครองรักษำ หมำยถึง ก. 
ระวัง เช่น รักษำสุขภำพ ดูแล เช่น รักษำทรัพย์สมบัติ, 
ป้องกัน เช่น รักษำบ้ำนเมือง สงวนไว้ เช่น รักษำไมตรี 
เทิดทูน หมำยถงึ ก. ยกย่อง เชิดชูไว้เป็นที่เคำรพ 
ต่อต้ำน หมำยถึง ก. ปะทะไว้ต้ำนทำนไว้สู้รบ 
ป้องกันไว้ 
ปฏิปักษ ์หมำยถึง 
(๑) น. ฝ่ำยตรงกันขำ้ม, ข้ำศึก, ศัตรู 
(๒) ว. ที่ตรงกันข้ำม เช่น ฝ่ำยปฏิปักษ์ 

ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศฯ เช่น 
๑. แสดงออกถึงควำมภูมิใจในช ำติ และยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศช ำติเป็นส ำคัญ 
๒. ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์และควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ 
๓. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งเอกรำชและอธิปไตย
ของชำติให้คงอยู่อย่ำงมีเกียรติภูมิ 
๔. ไม่แสดงออกในลักษณะกำรดูหมิ่น เหยียดหยำม 
หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรท ำลำยควำมมั่นคง
ของชำติ รวมทั้งไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรให้ร้ำย
หรือก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อภำพลักษณ์ของ
ประเทศ 
๕. ปฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ และเคำรพใน
ควำมแตกตำ่งของกำรนับถือศำสนำ 
๖. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
๗. ยกย่อง เชิดชู สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๘. ไม่แสดงกำรต่อต้ำน หรือกระท ำกำรอันอำจ      
เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๒ 
ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หลักการ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำตำม 
กฏหมำยและตำมท ำนองคลองธรรมมีจิตส ำนึกท่ีดี 
โดยมีควำมสุจริตใจเป็นที่ตั้งและมีควำมพร้อมรับกำร
ตรวจสอบและรับผลจำกกำรกระท ำของตน 
ค าอธิบาย 
ซื่อสัตย ์หมำยถึง ก. ประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ความซื่อสัตย์ (วิกิพีเดีย ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)หมำยถึง 
แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทำงบวก
และคุณธรรม เช่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมจริงใจ 
และควำมตรงไปตรงมำ พร้อมด้วยควำมประพฤติตรง 
ตลอดจน กำรงดเว้นกำรโกหก กำรคดโกง หรือกำรลัก
ขโมย เป็นตัน ยิ่งไปกว่ำนั้น ควำมซื่อสัตย์ยังหมำยถึง
ควำมน่ำไว้วำงใจ ควำมภักดีควำมเป็นธรรมและควำม
บริสุทธิ์ใจอีกด้วย 
ความซื่อสัตย์ (โครงกำรศึกษำและพัฒนำแบบ
ประเมินจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน,ส ำนักงำน ก.พ., 
๒๕๕๗) หมำยถึง กำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
กฎข้อบังคับทั้งหลำยไม่คดโกง ไม่ลักขโมย ไม่เอำของ
หลวงมำเป็นของตน แต่ควำมซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับเท่ำนั้นอำจไม่เพียงพอ นักกำรเมือง 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องมีจิตส ำนึกของควำมชื่อสัตย์
อยู่ ตลอดเวลำ ไม่หำทำงตีควำมกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับให้ตนเองสำมำรถคอร์รัปชันได้ 
สุจริต หมำยถึง น. ควำมประพฤติชอบ 
สุจริตใจ หมำยถึง ว. บริสุทธิ์ใจ จริงใจ เช่นเขำ
ช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยควำมสุจริตใจไม่ได้หวังสิ่ง
ตอบแทน 
มโนสุจริต หมำยถึง น.ควำมประพฤติชอบทำงใจ มี ๓ 
อย่ำง ได้แก่ ควำมไม่โลภอยำกได้ของของผู้ อ่ืน ๑ 
ควำมไม่พยำบำท ๑ ควำมเห็นถูกตำมท ำนองคลอง
ธรรม ๑ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำไม่
กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบในงำนหรือ
อำชีพของตน 
๒. ตรงต่อเวลำทั้งกำรมำปฏิบัติหน้ำที่และกำรนัด
หมำย 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ถูกต้องรวดเร็ว 
เต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
๔. กล้ำรับผิดชอบในควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ และพร้อมรับกำรตรวจสอบ รวมถึง
รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง อธิบำยสิ่งที่
ตนได้ปฏิบัติอย่ำงมีเหตุผลและชอบธรรม กล้ำยอมรับ
ผลดีและผลเสียที่เกิดจำก กำรกระท ำของตนเอง 
๕. มีจิตส ำนึกต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรและประชำชนและพร้อมที่จะรับผิดเมื่อ
ท ำงำนผิดพลำดและยินดีแก้ไข 
๖. ปฏิบัติหน้ ำที่ ด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และค ำนึงถึงหลักสำกลในกำรปฏิบัติตำม
หลักสิทธิมนุษยชนในงำนของตนเช่น เข้ำร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ โดยไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรที่สังกัด 
๗. อดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ที่เย้ำยวน 
โดยค ำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี 
8. ไม่น ำข้อมูลส ำคัญหรือข้อมูลควำมลับ ของ
หน่วยงำนและของทำงรำชกำรไปใช้เพ่ือ กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
๙. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะ
แก้ไขหรือปรับปรุงเมื่อพบข้อผิดพลำดโดยเร็วที่สุด 
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ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

จิตส านึก หมำยถึง น. ภำวะที่จิตตื่นและรู้ตัวสำมำรถ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำกประสำทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกำย 
รับผิดชอบ หมำยถึง ก. ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดี ใน
กิจกำรที่ตนได้ท ำลงไปหรือที่อยู่ในควำมดูแลของตน 
เช่น สมุห์บัญชีรับผิดชอบเรื่องเก่ียวกับ กำรเงิน 
ความรับผิดชอบ (โครงกำรศึกษำและพัฒนำแบบ
ประเมินจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน,ส ำนักงำน ก.พ., 
๒๕๕๗) หมำยถึง ควำมรับรู้หรือควำมตระหนักใน
ภำระหน้ำที่ของตนว่ำมีอะไรบ้ำง มีขอบเขตมำกน้อย
เพียงใด และถ้ำมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นก็จะต้อง
ยอมรับผิด 
ความพร้อมรับผิด (คู่มืออบรมวิทยำกรกำรป้องกัน
ทุจริต โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มำภิบำลในสถำนศึกษำ"ป้องกันกำรทุจริต ", สพฐ. 
และส ำนักงำน ป.ป.ช.) หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหน่วยงำน ซึ่ งยึดหลักด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำม
กฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป็นที่ ยอมรับและเชื่อถือจำกผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียที่แสดงถึงควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ 
(รำยงำนกำรวิจัย กรณีศึกษำบุคคลตัวอย่ำงและ
เครื่ อ งชี้ วั ด เ พ่ื อน ำ ไปสู่ ก ำ ร พัฒนำพฤติ ก ร รม 
ข้ำรำชกำรยุคใหม่, ส ำนักงำน ก.พ.๒๕๔๗) หมำยถึง 
กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม ควำมสำมำรถ
ด้วยกำรทุ่มเทก ำลังกำย สติปัญญำ และเวลำให้แก่
ทำงรำชกำร ปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตรงตำมก ำหนดเวลำ 
และตรงตำมกำรนัดหมำยมีควำมเสียสละในกำร
ปฏิบัติงำนที่บำงครั้งอำจต้องปฏิบัตินอกเหนือจำก
หน้ำที่หรือเวลำรำชกำร ทั้งนี้ เพ่ือผลประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรหรือ ประชำชนไม่น ำทรัพยำกรของทำง
รำชกำรมำใช้เป็นของส่วนตัว และแสดงพฤติกรรมที่
คงไว้ซึ่งเกียรติของข้ำรำชกำรโดยไมโอนอ่อนต่อควำม
ทุจริต หรือผู้มีอิทธิพล 

๑๐. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ อ่ืนด้วยควำมชื่อสัตย์
ตรงไปตรงมำและให้ข้อมูลรำยละเอียดที่สมบูรณ์
ครบถ้วนเพียงพอ 
๑๑. ไม่ใช้เวลำและทรัพยำกรของทำงรำชกำรเพ่ือไป
ท ำงำนภำยนอกให้ผลประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครัว 
๑๒. ระมัดระวังใส่ใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรักษำ
ทรัพย์สินสำธำรณะและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้ อ่ืนมำใช้เป็นของ
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ รวมทั้งกำรไม่ใช้สิ่งของ
วัสดุอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ที่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์
หรือผิดกฎหมำย 
๑๔. ไม่เลี่ยงหรือปฏิเสธควำมรับผิดชอบไม่กล่ำวโทษ
ผู้อื่นเมื่อเกิดข้อผิดพลำด 
๑๕. ปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวัง 
ถูกต้อง รักษำผลประโยชน์สำธำรณะอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
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มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๓ 
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หลักการ กล้ำตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
ชอบธรรม และกล้ำแสดงควำมคิดเห็น คัดค้ำน หรือเสนอ
ให้มีกำรลงโทษผู้ที่ท ำสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอม
กระท ำในสิ่งที่ไม่เหมำะสมเพียง เพ่ือรักษำประโยชน์หรือ
สถำนภำพของตนเอง 
ค าอธิบาย 
กล้า หมำยถึง ก. ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้ำม ถูกต้อง 
หมำยถึง ก. ไม่ผิด เช่น ค ำตอบถูกต้อง 
ชอบธรรม หมำยถึง ว. ถูกตำมหลักธรรมถูกตำมนิตินัย 
ชอบ หมำยถึง (๑) ก. ถูกต้อง เช่น คิดชอบ 
 ชอบแล้ว (๒) ก. เหมำะ เช่น ชอบด้วย 
กำลเทศะ (๓) ก. มีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะท ำได้ 
ท านอง หมำยถึง น. ทำง, แบบ, แบบอย่ำง,เช่น ท ำนอง
คลองธรรม ท ำนองเดียวกัน 
คลองธรรม (คู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะ ในรำชกำรพล
เรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก,ส ำนักงำน ก.พ., ๒๕๕๓) 
หมำยถึง กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
(คู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะในรำชกำรพลเรือน: คู่มือ
สมรรถนะหลัก,ส ำนักงำน ก.พ.. ๒๕๕๓) หมำยถึง กำร
ด ำรงตน และกำรประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งควำมดีงำม 
ควำมถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมำย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ เพ่ือ
ภำพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของควำมเป็น
ข้ำรำชกำรทีดีพฤติกรรมตำมค่ำนิยมกล้ำยืนหยัดท ำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง (รำยงำนกำรวิจัย กรณีศึกษำบุคคลตัวอย่ำง
และเครื่องชี้วัดเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
พฤติกรรมข้ำรำชกำรยุคใหม่, ส ำนักงำน ก.พ.๒๕๔๗) 
หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่กล้ำต้ำนทำน
กับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทั้งที่มำจำกภำยในหน่วยงำน
เองหรือจำกภำยนอกที่จะท ำให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นปฏิบัติไม่
ถูกต้องตำมระเบียบกฎเกณฑ์  

กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้อง ชอบธรรม 
๒. รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเองอธิบำย สิ่ง
ที่ตนได้ปฏิบัติอย่ำงมีเหตุผลและชอบธรรม กล้ำ
ยอมรับผลดี และผลเสียที่เกิดจำกกำรกระท ำของ
ตนเอง 
๓. กล้ำแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรกระท ำ
ผิด  แม้ผู้ กระท ำผิดจะเป็น เ พ่ือนร่วมงำน หรือ
ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนเดียวกัน 
๔. เปิดเผยกำรทุจริตที่พบเห็นหรือรำยงำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้ บั งคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
5. ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ถูกละเมิดหรือ ได้รับ
กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
๖. ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมำยหรือใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำย
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๗. ปฏิบัติงำนตำมหลักวิชำ ตำมหลักกำร และ
จรรยำบรรณ โดยไม่ประนีประนอมกับควำมเลวไม่
หวั่นเกรงต่อกำรข่มขู่หรืออิทธิพลใด ๆ 
๘. ให้รำงวัลแก่ผู้กระท ำควำมดี และกล้ำลงโทษ
ผู้กระท ำผิดอย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม 
๙. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนในกำร
เผยแพร่ ข้ อมู ลที่ ไ ม่ เหมำะสมในทำง ศี ลธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณีหรือละเมิด
กฎหมำย เช่น กำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงและ
ทรัพย์สิน กำรมีไว้ซึ่งสื่อลำมกอนำจำร กำรส่งต่อ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกำรรบกวน สร้ำงควำม
ร ำคำญหรือเป็นกำรโฆษณำสินค้ำ ธุรกิจและบริกำร
นอกเหนือจำกที่รำชกำรก ำหนด รวมถึงกำรใช้
คอมพิวเตอร์หรือสื่อที่ไม่เหมำะสมขณะท ำงำนเช่น 
กำรเล่นพนันออนไลน์ กำรเข้ำเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม 
หรือดูหนังออนไลน์ใช้ดุลพินิจอย่ำงมีเหตุมีผลในกำร
ตัดสินใจกระท ำหรือไม่กระท ำด้วยควำมสุจริตใจเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือประชำชนเป็นส ำคัญ กล้ำ 
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ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หรือหลักจรรยำบรรณวิชำชีพของตน ทั้งกล้ำที่จะพูด
และกระท ำเพ่ือรักษำผลประโยชน์ 
ของทำงรำชกำร เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่ไม่ 
ถูกต้องและพยำยำมหลีกเลี่ยงไปจำก 
สถำนกำรณ์ท่ีเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด ซึ่งรวมถึง 
กำรหำควำมช่วยเหลือจำกผู้มีอ ำนำจกว่ำเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีไม่ถูกต้องขึ้น 

คัดค้ำนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรม เช่นไม่ท ำผิด
ระเบียบ กฎหมำย แม้ 
ผู้บังคับบัญชำจะสั่งให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ 
กล้ำที่จะคัดค้ำน ตรวจสอบตำมกระบวนกำร 
๒. บันทึกกำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรที่ไม่ 
ถูกต้องไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในกำร 
เสนอเรื่องแล้วแต่กรณี 

 
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๔ 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หลักการ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีควำม
เสียสละ และมีจิตสำธำรณะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รวมทั้ง ไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม 
ค าอธิบาย 
คิดถึง หมำยถึง ก. นึกถึง นึกถึงด้วยใจผูกพัน 
ประโยชน์ส่วนรวม (วิกิพจนำนุกรม ๒๒ ก.ค. 
๒๕๖๒) หมำยถึง 
(๑) น. สิ่งที่เป็นผลดีแก่คนส่วนใหญ่ในกลุ่ม ๆหนึ่ง , 
ภำวะที่เกิดผลดีเช่นนั้น 
(๒) น. สิ่งที่เป็นผลดีแก่ประชำชนส่วนใหญ่ ,ภำวะที่
เกิดผลดีเช่นนั้น 
(๓) น. (กฎหมำย) ประโยชน์อันเกิดจำกกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะหรือกำรจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภค , 
ภำวะที่เกิดประโยชน์เช่นนั้น 
(๔) น. (กฎหมำย,ไทย) ประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือ
ประโยชน์อันเกิดจำกกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะหรือ
กำรจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคหรือ ประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจำกกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะ
เป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนประชำชนเป็นส่วนรวม) 
ประโยชน์ส่วนรวม (หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
: กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ดร.ด ำรงค์ ชลสุข,๒๕๖๑)  
 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ เช่น 
๑. สำมำรถแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน 
ไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกต ำแหน่งหน้ำที่ 
เช่น ไม่ใช้ควำมสนิทส่วนตัวปูนบ ำเหน็จพิเศษแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
๒. ไม่เอำประโยชน์ส่วนตนมำท ำให้ประโยชน์ส่วนรวม
ต้องเสียไป เช่น ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยไม่ 
ด ำเนินกำรอันจะเป็นกำรสร้ำงกำรผูกมัดหรือรับว่ำจะ
ด ำเนินกำรในเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ของตน
โดยจงใจ 
๓. มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพย์สิน บุคลำกร และเวลำ
ของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมในงำนและอำชีพของตน 
๔. มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ อุทิศตนปฏิบัติหน้ำที่ โดย
คิดถึ งควำมผำสุกและประโยชน์ส่ วนรวมของ
ประชำชน 
๕. ปฏิบัติตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือ แนวทำงกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนของตน 
๖. หลีกเลี่ยงไม่ เข้ำไปอยู่ ในสถำนกำรณ์ที่จะได้
ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 
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หมำยถึง หรือผลประโยชน์สำธำรณะประโยชน์ ของ
ชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มชน 
ประโยชน์ส่วนตัว (หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ :กำรคิด
แ ย ก แ ย ะ ร ะ ห ว่ ำ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น กั บ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ดร.ด ำรงค์ ชลสุข,๒๕๖๑ 
หมำยถึง  ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหำผลประโยชน์จำกบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล มีทั้งที่เกี่ยวกับเงินทองและไม่ได้เกี่ยวกับ
เงินทอง เช่นที่ดิน หุ้น ต ำแหน่ง หน้ำที่ สัมปทำน 
ส่วนลดของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้ ำใจ ไมตรีอ่ืน ๆ 
กำรล ำเอียง กำรเลือกปฏิบัติ เป็นต้นผลประโยชน์
ส่ วนตน  ( คู่ มื อป้ อ งกันผลประ โยชน์ทั บซ้ อน , 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ,๒๕๖๐) หมำยถึง 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัว
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ที่ท ำให้ผู้ได้รับพึง่พอใจ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุดควำมรู้กำรเฝ้ำระวังกำร
ทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ , ส ำนักงำน ป.ป.ช.)
หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใด ๆตำม
อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้ำไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท ำให้กำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภำครัฐผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน.ส ำนักงำน ก.พ.. ๒๕๕๔)หมำยถึง 
สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
นักกำรเมือง ข้ำรำชกำรพนักงำน บริษัท หรือผู้บริหำร
มีผลประโยชน์ส่วนตน เข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ใน
ต ำแหน่งนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม กล่ำวคือกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่งของตนอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้น
อย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ซึ่งมี  

๗. มีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่ำง ๆที่เป็น
ปัญหำ หรือเกิดควำมเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและ 
หน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ 
๘. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงำนหรือกิจกรรม
ของชุมชนเพื่อสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙. ตัดสินใจและกระท ำใด ๆ บนพ้ืนฐำนของหลักกำร  
กฎหมำย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรม โดยยืดหลัก
เหตุผลของสำธำรณะประเทศชำติ และมนุษยธรรม 
๑๐. สร้ำงควำมมั่นใจต่อสำธำรณชนว่ำกำรกระท ำ
ข อ ง เ ร ำ ไ ม่ ถู ก ก ร ะท ำ โ ด ย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 
๑๑. ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรืออิทธิพล กดดันต่อกำร
ตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงำน ใน
หน้ำที่รำชกำร 
๑๒. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ท ำให้องค์กรหรือ
บริกำรของรัฐเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือท ำให้ประชำชน
ขำดควำมไว้วำงใจ 
๑๓. ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือให้ได้มำเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตน ไม่ว่ำจะเป็นของขวัญรำงวัลหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบใด ๆและยืดค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรรับ
ของขวัญของก ำนัล กำรรับรองแขกและจัดกำรกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
กันทั่วไปโดยไม่เหน็ว่ำเป็นควำมผิด เช่น กำรรับสินบน 
กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะ กำรจ่ำยเงินตอบแทน เพ่ือให้
ตนเองได้เลื่อนต ำแหน่ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
และมำตรำ ๑๐๐ โดย ดร .ก ำชั ยจงจักร พันธ์ , 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.. ๒๕(๕(๕)หมำยถึง สภำวกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคลมีอ ำนำจหน้ำที่ที่
จะต้องใช้ดุลพินิจ ปฏิบัติหน้ำที่หรือกระท ำกำรอย่ำง 
หนึ่งอย่ำงใด  
ตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือส่วนรวมเพ่ือหน่วยงำนหรือเพ่ือ
องค์กร แต่ตนเองผลประโยชน์ส่วนตน เกี่ยวข้องอยู่ใน
เรื่องนั้น ๆ 
จิตสาธารณะ หมำยถึง (๑) น. (Public mind,Public 
consciousness) คือ ควำมรู้สึกของบุคคลที่มองเห็น
ถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยำกเข้ำ
ไปมีส่วน ในกำรช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็น 
ปัญหำหรือเกิดควำมเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิ และ
หน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ พร้อมลงมือ ปฏิบัติร่วม
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้แก่สังคมของเรำ
ร่วมกับผู้อ่ืน หรือเรียกง่ำย ๆว่ำเป็นน้ ำใจของคนที่มี
ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคมด้วยควำม
เต็ม ใจ โดยไม่หวั ง  ผลใด ๆ ตอบแทน (๒ )  น . 
ควำมรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหำ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ปรำรถนำจะร่วมและมีส่วน
ช่วยเหลือสังคม 
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หลักการ มุ่งม่ัน อุทิศตน ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมปีระสิทธิภำพประสิทธิผล 
และคิดถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ ในกำรใช้
ทรัพยำกรของรัฐ 
ค าอธิบาย มุ่ง หมำยถึง ก. ตั้งใจ เช่น มุ่งท ำควำมดี, 
ตั้งหน้ำ เช่น มุ่งศึกษำหำควำมรู้ 
ผล หมำยถึง (๑) น. สิ่งที่เกิดจำกกำรกระท ำเช่น ผล
แห่งกำร ท ำดี ผลแห่งกำรท ำชั่ว (๒) น.ประโยชน์ที่
ได้รับสัมฤทธิ์หมำยถึง น.ควำมส ำเร็จ ในค ำว่ำ สัมฤทธิ์
ผล กำรมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ (คู่มือกำรก ำหนดสมรรถนะในรำชกำรพล
เรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก,ส ำนักงำน ก.พ.) หมำยถึง 
ควำมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้ดีให้
มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ำมำตรฐำนที่มีอยู่ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (โครงกำรศึกษำและพัฒนำแบบ
ประเมินจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน,ส ำนักงำน ก.พ., 
๒๕๕๓) หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นจะปฏิบัติรำชกำรให้
หรือให้เกินมำตรฐำนที่มีอยู่ โดยมำตรฐำนนี้อำจเป็น
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำน มำของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมำย
รวมถึง กำรสร้ำงสรรค์พัฒนำผลงำนหรือกระบวนกำร 
ปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำกและท้ำทำยชนิดที่ ไม่
เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำได้มำก่อน โดยเฉพำะ กำร
บริหำรงำนภำครัฐในปัจจุบันเน้นผลสัมฤทธิ์ ของกำร
ปฏิบัติ งำนเป็นส ำคัญ โดยในบำงครั้ ง  ก็จะต้อง
พิจำรณำตัดขั้นตอนบำงอย่ำงที่ไม่จ ำเป็น ทิ้งไปบ้ำง 
เพ่ือรังสรรค์งำนที่มีคุณค่ำและ คุณประโยชน์อย่ำง
แท้จริง พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(รำยงำนกำรวิจัย กรณีศึกษำบุคคลตัวอย่ำงและ 
เ ครื่ อ งขี้ วั ด เ พ่ื อน ำ ไปสู่ ก ำ ร พัฒนำ พฤติ ก ร รม 
ข้ำรำชกำรยุคใหม่, ส ำนักงำน ก.พ..๒๕๔๗) หมำยถึง 
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรที่มุ่งให้เกิด ควำมส ำเร็จ
ในงำนโดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ของงำน เป็นหลักซ่ึง 
 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น 
๑. ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยันอดทน
เพ่ือให้งำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทันตำม
ก ำหนดเวลำโดยได้ผลลัพธ์อย่ำงคุ้มค่ำทั้งในส่วนของ
กำรใช้เงิน เวลำ และทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๒. แสวงหำวิธีปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประหยัดมำกข้ึน 
๓. ปฏิบัติงำนโดยไม่ยึดติดอยู่ในกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรท ำงำน แต่มุ่งเป้ำหมำยขององค์กร 
โดยมีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่ำกำรท ำงำนนั้น ๆ บรรลุ
เป้ำหมำยหรือไม่และมีกำรติดตำมผลเป็นระยะ อย่ำง
ต่อเนื่อง 
๔. มุ่งพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรใฝ่หำควำมรู้ 
และน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญไปใช้พัฒนำตนเองและ
สร้ำงสรรค์งำนเพื่อส่วนรวม รวมทั้ง พยำยำมรักษำ
มำตรฐำนกำร 
๕. รับฟังควำมคิดเห็นและค ำวิจำรณ์ที่มีเหตุผลพร้อม
ที่จะตอบชี้แจงอย่ำงมีเหตุผล และอธิบำยเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท ำงำน 
๖. เชื่อมั่นในระบบกำรท ำงำนเป็นทีม ประสำนงำน 
กับทีมงำนและฝ้ำยที่เก่ียวข้องให้เกิดควำมเข้ำใจ ใน 
เป้ำหมำยและเนื้อหำสำระของงำนที่ตรงกัน เพื่อให้ 
งำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
๗. ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่ำงเต็มท่ี ในกำรท ำงำน 
ที่รับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 
๘. มีมำนะ พยำยำม ฝ่ำฟืนอุปสรรค มุ่งมั่นในกำร
ท ำงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๙. จัดสภำพที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำนให้ส ำเร็จและ
ขจัดสภำพที่ขัดขวำงต่อกำรท ำงำน เช่น กำรท ำ ๕ส, 
กำรจัดระเบยีบแฟ้มงำน, กำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ  เข้ำ
มำช่วยในกำรท ำงำน  
๑๐. ปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนที่มี 
คุณภำพดีกว่ำเดิมและมีมำตรฐำนสูง  
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แสดงออกโดยกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน ทั้ง
เป้ำหมำยใหญ่และแยกออกเป็นเป้ำหมำยย่อย มีกำร
จัดสภำพที่จะเอ้ือต่อควำมส ำเร็จในงำน และขจัด
สภำพที่ขัดขวำงกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ รวมถึงกำรฟ้ืนฝ่ำ
อุปสรรคทุกอย่ำงที่ขวำงกั้น ปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ
โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำซึ่งรวมถึง
ทรัพยำกรบุคคล งบประมำณวัสดุอุปกรณ์วิธีกำร และ
เวลำมีกำรประเมินติดตำมกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ 
และมีกำรปรับปรุงงำนที่ท ำและกระบวนกำรท ำงำน
เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในที่สุดสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำหมำย 

๑๑. ปรับปรุงวิธีกำรกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจน 
กฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบ 
ธรรม หรือเป็นอุปสรรคต่อกำร ท ำงำนในหน่วยงำน 
โดยกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมี คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอ 
๑๒. ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รักษำ 
สัมพันธภำพในกำรปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำนและ 
ผู้รับบริกำร มีควำมสำมัคคีในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ 
งำนบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๖ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หลักการ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเทียงธรรมปรำศจำก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยกำรใช้ควำมรู้สึกหรือ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของควำม แตกต่ำง 
เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สภำพ ร่ำงกำย 
สถำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม 
ค าอธิบาย 
เป็นธรรม หมำยถึง ว. ถูกต้อง ปฏิบัติหมำยถึง 
(๑) ก. ด ำเนินกำรไปตำมระเบียบแบบแผน เช่น 
ปฏิบัติรำชกำร กระท ำเพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ เช่น 
ภำคปฏิบัติ 
(๒) ก. กระท ำตำม เช่น ปฏิบัติตำมสัญญำ (๓) ก. 
ประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน 
เที่ยงธรรม หมำยถึง ว. ตั้งตรงด้วยควำมเป็นธรรม 
อคติ หมำยถึง น. ควำมล ำเอียง มี ๔ อย่ำง คือ 
ฉันทำคติ = ควำมล ำเอียงเพรำะรัก โทสำคติ = 
ควำมล ำเอยีงเพรำะโกรธ ภยำคติ = ควำม 
ล ำเอียง เพรำะกลัว โมหำคติ = ควำมล ำเอียง 
เพรำะเขลำ (ป.) 
พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบัติ 
(รำยงำนกำรวิจัย กรณีศึกษำบุคคลตัวอย่ำงและ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เสมอภำคเท่ำ
เทียม ปรำศจำกอคติ ไม่น ำควำมรู้สึกส่วนตัว เช่น  
ควำมรัก ควำมโกรธ ควำมกลัวควำมหลง มำใช้ในกำร
ตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่ ในเรื่องต่ำง ๆ โดยในกรณีท่ัวไป
ต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของควำมแตกต่ำง เช่น 
เชื้อชำติศำสนำ เพศ อำยุ สภำพร่ำงกำย หรือ สถำนะ 
ทำงเศรษฐกิจสังคม และควำมเชื่อทำง กำรเมือง
ส ำหรับในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือมีเหตุจ ำเป็นต้อง
ปฏิบัติต่อกลุ่มที่ควรได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงมีเหตุมี
ผลเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก เช่นเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำรหรือผู้ด้อยโอกำสหรือหำกต้องเลือกท่ีจะ
บริกำรแก่ประชำชนผู้อยู่หำ่งไกลและเดินทำงล ำบำก 
ก็ต้องอธิบำยควำมจ ำเป็นให้แก่ผู้รับบริกำรคนอ่ืน ๆ ที่
รออยู่รับทรำบทั่วกัน 
๒. ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสรักษำ
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริกำรทุกคนเท่ำที่จะท ำได้ใส่ใจ
ผู้ อ่ืนจำกใจจริง แสดงออกถึงควำมห่วงใยเคำรพ
ศักดิ์ศรีของทุกคนทุกบทบำท ปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงให้
เกียรต ิ
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เครื่องชี้วัดเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำพฤติกรรมข้ำรำชกำร
ยุคใหม่, ส ำนักงำน ก.พ.๒๕๔๗)หมำยถึง กำรที่
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือให้บริกำรแก่ผู้ที่มำรับ
บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่ำเป็น
ข้ำรำชกำรหรือคนทั่วไป ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ ศำสนำ 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ ระดับควำมรู้ และควำมใกล้ชิด
ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วทันกับ
สถำนกำรณ์อย่ำงมีน้ ำใจ เมตตำกรุณำและเอ้ือเฟ้ือ 
กรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องบริกำรให้ผู้ใด
ก่อนก็สำมำรถอธิบำยเหตุผลให้ผู้รับบริกำรคนอ่ืน
ทรำบทั่วกัน 

 

 
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๗ 

ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

หลักการ ด ำรงตนแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิตด้วย
กำร รักษำเกียรติศักดิ์ของควำมเป็นข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วย
กำรเคำรพกฎหมำยและมีวินัย 
ค าอธิบาย 
ด ารง หมำยถึง 
(๑) ก. ทรงไว้, ชูไว้, ท ำให้คงอยู่, เช่น ด ำรงวงศ์
ตระกูล ด ำรงธรรม, คงอยู่ เช่น ประเทศชำติจะด ำรง
อยู่ได้ด้วยควำมสำมัคคี 
(๒) ว. ตรง, เที่ยง, มั่นคง, เช่น ไผทของไทยทุกส่วน 
อยู่ด ำรงคงไว้ได้ทั้งมวล (แผลงมำจำก ตรง) 
แบบอย่าง หมำยถึง น. ตัวอย่ำงที่จะอ้ำงเป็นบรรทัด
ฐำนได้ 
รักษา หมำยถึง ระวัง เช่น รักษำสุขภำพ ดูแลเช่น 
รักษำทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน เช่น รักษำบ้ำนเมือง 
สงวนไว้ เช่น รักษำควำมสะอำดรักษำไมตรี 
ภาพลักษณ์ หมำยถึง น. ภำพที่เกิดจำกควำมนึกคิด
หรือที่คิดว่ำควรจะเป็นเช่นนั้น จินตภำพ(อ. image) 
 

ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ เช่น 
๑. ด ำรงตนเป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดี 
โดยน้อมน ำพระบรมรำโชวำทหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักค ำสอนทำงศำสนำ จรรยำวิชำชีพ มำใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่
เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้ อ่ืนไม่เอำเปรียบ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชำธิปไตย ด้วยกำรเคำรพต่อกฎหมำยและ 
มีวินัย 
๓. ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันอำจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงแห่งอำชีพและทำง
รำชกำร 
๔. ด ำรงตนอย่ำงเหมำะสม ศรัทธำและเคำรพต่อ
วิชำชีพของตน 
๕. พัฒนำตนเองให้มีควำมอุตสำหะขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตน 
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ด าเนิน หมำยถึง ก. เป็นไป เช่น กำรประชุมด ำเนินไป
ด้วยดี, ท ำให้เป็นไป, เช่น ด ำเนินงำนด ำเนินกำร
ด ำเนินชีวิต 
ชีวิต หมำยถึง น.ควำมเป็น, ตรงข้ำมกับ ควำมตำย 
เกียรติศักดิ์ หมำยถึง น. เกียรติ,  เกียรติตำมฐำนะ
ของแต่ละบุคคล 

๖. รับรู้ถึงควำมสำมำรถของตน มองโลกในแง่ดีมี
ควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่
บุคคลอื่น 
๗. ประพฤติปฏิบัติตำมวัฒนธรรมประเพณีที่ดี งำม
ของสังคมไทยเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมควำมเป็นไทยให้
ด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
๘. เผชิญปัญหำอย่ำงรู้เท่ำทัน และควบคุมอำรมณ์ มี
สติสัมปชัญญะในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำด้วยวิธีที่
เหมำะสม 
๙. ภำคภูมิใจในควำมเป็นข้ำรำชกำร ธ ำรงศักดิ์ด้วย
ควำมถูกต้องชอบธรรม อุทิศแรงกำยแรงใจ ผลักดัน
ภำรกิจหลักของตนและหน่วยงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำชำติและสังคมไทย 
๑๐. ส ำนึกอยู่เสมอในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธำ
ของประชำชน 
๑๑. ด ำเนินกำรปกป้องผลประโยชน์ของชำติและ
สำธำรณะและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ
ประชำชน 
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แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) 
หลักการ/ ค่านิยม ข้อควรท า (Do) ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

๑. ยึดมั่นในจริยธรรม
และยืนหยัดกระท ำในสิ่ง
ที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

- ตระหนัก และยึดมั่นในคุณควำมดี 
และ ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับค ำสอน หรือหลักปฏิบัติของศำสนำ
และ ให้ เ หมำะสม ในฐำนะที่ เ ป็ น
ข้ำรำชกำร 
- ปฏิบัติหน้ำที่โดยยืดหลักควำมถูกต้อง
ตำมหลักกฎหมำยหลักวิชำกำร และ
แนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติหน้ำที่ โดยกล้ำแสดงควำม
คิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ำมีกำร
กระท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

- ประพฤติปฏิบัติตนตำมควำมพึงพอใจ 
ส่วนตัวโดยไม่ค ำนึงถึงหลักและค ำสอน
ของ ศำสนำ หรือควำมเหมำะสมในกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
- ปฏิบั ติ หน้ ำที่ โ ดย ไม่ ค ำนึ งถึ ง หลั ก
กฎหมำย หลักวิชำกำร และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็น ว่ำมีกำรกระท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นธรรม 

๒. มีจิตส ำนึกที่ดีและ
รั บ ผิ ดช อบต่ อหน้ ำ ที่
เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่
ด้ ว ย ค ว ำ ม ร ว ด เ ร็ ว
โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

- ตระหนัก ในบทบำทหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ ทั้งในหน้ำที่รำชกำรและ
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
- ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ 
รวดเร็ว เต็มก ำลังควำมสำมำรถและ
กล้ ำรับผิดชอบในควำมผิดพลำดที่
เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้ง
พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกบุคคลหรือ 
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ 
- เสียสละและอุทิศตนในกำรท ำงำน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่
โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
ต่องำนต่อองค์กรต่อรัฐบำลต่อประชำชน 
หรือต่อประเทศชำติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เ ห็ น ว่ ำ มี ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ที่ ข ำ ด ค ว ำ ม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมล่ำช้ำหรือไม่โปร่งใส 

๓. แยกเรืองส่วนตัวออก
จำกต ำแหน่งหน้ำที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ช ำ ติ
เหนือกว่ำประโยชน์ 
ส่วนตน 

-ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือประโยชน์ของ
รำชกำร ประชำชนหรือประเทศชำติ
เป็นหลัก 

-ใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่
หรื อมีอคติต่ องำนที่ ปฏิบั ติต่ อผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงำนต่อองค์กร ต่อรัฐบำล หรือ 
ต่อประชำชน 
-ปฏิบัติงำนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของ
ตัวเองมำกกว่ำค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
-ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นว่ำมีกำรกระท ำที่น ำควำมคิดเห็น
ส่วนตัวมำใช้ปะปนกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) 
หลักการ/ ค่านิยม ข้อควรท า (Do) ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

๔ .  ล ะ เ ว้ น จ ำ ก ก ำ ร
แสวงหำประโยชน์ที่มิ
ชอบโดยอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่และไม่กระท ำกำร
อั น เ ป็ น ก ำ ร ขั ด กั น
ระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ต น แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 

- ละเว้นกำรเรียกรับหรือด ำเนินกำรอ่ืน
ใด  ที่ ป ร ะส งค์ จะ ให้ ตน เอง ได้ รั บ
ประโยชน์ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 

- ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เรียกรับยอมรับ หรือ
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือแสวงหำประโยชน์
ส่วนตน 
- กระท ำกำรอันเป็นกำรก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลงสงสัยว่ำเป็นกำรเอ้ือ
ประโยชน์  โดยมิชอบให้ตนเองหรือ
บุคคลอื่น 
- ใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือต ำแหน่งกลั่นแกล้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับ
ควำมเสียหำย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นว่ำมีกำรกระท ำที่น ำต ำแหน่งหน้ำที่
ไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตน 

๕. เคำรพและปฏิบัติ
ตำมรัฐธรรมนูญ และ
ก ฎ ห ม ำ ย อ ย่ ำ ง
ตรงไปตรงมำ 

- ตระหนัก เคำรพ และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ก ำหนดในรัฐธรรมนูญในฐำนะ
ประชำชนชำวไทย 
- ปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบให้
เป็นไปตำมที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องก ำหนด และทักท้วงเมื่อ
พบว่ำมีกำรกระท ำที่ไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำย/ระเบียบ
กระท ำกำรอันเป็นกำรก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลง สงสัยว่ำเป็นกำรไม่ซื่อสัตย์
สุจริต 
- กระท ำกำรละเว้นหรือละเมิดกฎหมำย 
ทั้งในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรด ำเนิน
ชีวิตส่วนตัว 
-ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรละเว้นหรือ
ละเมิดกำรปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมำย 

๖.  ปฏิบั ติหน้ ำที่ ด้ ว ย
ควำมเที่ ย งธรรมเป็น
ก ล ำ ง ท ำ ง ก ำ ร เ มื อ ง
ให้บริกำรแก่ประชำชน
โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงควำมเป็น
ธรรม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ 
จะได้รับทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
- ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้มำติดต่อรำชกำรด้วยอัธยำศัยที่ดี 
สุภำพ  และสร้ำงควำมประทับใจให้แก่
ประชำชนผู้มำขอรับบริกำรด้วยน้ ำใส
ใจจริง 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยน ำควำมเชื่อส่วนตัว
ทำงกำรเมืองมำใช้ในกำรเลือกปฏิบัติ
รำชกำรในเรื่องต่ำง ๆ 
- แสดงควำมคิดเห็นต่อสำธำรณะโดยไม่
ค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่
เป็นข้ำรำชกำรที่ต้องมีควำมเป็นกลำง
ทำงกำรเมือง 
- มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยเลือก
ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมปล่อยปละละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรเลือก
ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
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แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) 
หลักการ/ ค่านิยม ข้อควรท า (Do) ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

๗.ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยข้อมูลข่ ำวสำร
ของทำงรำชกำรอย่ำง
เคร่งครัดและรวดเร็วไม่
ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและ
ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำ
จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
กำร ในหน้ ำที่ แ ละ ให้
ข้ อ มู ล ข่ ำ ว ส ำ ร แ ก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้องทันกำรณ์และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

- ปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมที่
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐ ก ำหนด 
- ให้บริกำรผู้มำติดต่อขอรับ ข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทัน
กำรณ์ และให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ รับริกำรอย่ำงครบถ้วน โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มำติดต่อเป็น
ส ำคัญ 

- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้
มำติดต่อขอข้อมูลข่ำวสำร 
- ปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูล
ข่ำวสำรที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อขอรับ
ข้อมูลข่ำวสำร 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรละเว้นหรือ
ละเมิด กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หรือท ำให้ผู้มำติดต่อรำชกำรได้รับควำม
เสียหำย 

๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
รั ก ษ ำ คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
มำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
โดยเคร่งครัด 

- ปฏิบัติหน้ ำที่ โดยค ำนึ งถึ ง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือให้
งำนบรรลุเป้ำหมำย อย่ำงดี 
- รักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำร
ท ำงำนที่ ดี  เ พ่ือเ พ่ิมศักยภำพกำร
ท ำงำนให้ดียิ่งข้ึนที่สุด 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนงำนที่ระเบียบหรือกฎหมำยไม่ได้
ก ำหนดไว้ จนไม่ค ำนึงถึงผลส ำเร็จของงำน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เ ห็ น ว่ ำ มี ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ม่ เ ต็ ม
ควำมสำมำรถที่มีอยู่ หรือตำมมำตรฐำน
เดิมที่เคยปฏิบัติหรือตำมควำมพึงพอใจ
ส่วนตัว 

๙.ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- ตระหนักและยืดมั่นในหลักกำรของ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- รับฟังควำมคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงำน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย แ ล ะ น ำ ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ/
ห รื อป ร ะก อบ ก ำ ร พิ จ ำ รณ ำก ำ ร
พัฒนำกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
- ปฏิบัติหน้ำที่โดยสำมำรถอธิบำยเหตุ
และผล ในเรื่องต่ำง ๆข้อมูลที่จ ำเป็นให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบด้วย 
- กำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นต้องตัดสินใจ
ด้ ว ย เ สี ย ง ข้ ำ ง ม ำ ก  จ ะ ต้ อ ง ใ ห้
ควำมส ำคัญแก่ควำมคิดควำมเห็นของ
เสียงส่วนน้อยด้วย 

- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเคลือบ
แคลงสงสัยว่ำเป็นกำรต่อต้ำนกำรปกครอง
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ใช้อ ำนำจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยว่ำเป็น
กำรกดดันให้ เ พ่ือนร่วมงำน ผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ อ่ืน
ปฏิบัติตำมควำมต้องกำรของตน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นว่ำมีกระท ำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
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แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) 
หลักการ/ ค่านิยม ข้อควรท า (Do) ข้อไม่ควรท า (Don’t) 

๑๐. เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรด ำรงตนรักษำ
ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ รั ก ษ ำ
ภำพลักษณ์ของรำชกำร
โดยรวม 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมประมวลจริยธรรม 
- ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันอำจน ำควำม
เสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วน
รำชกำร 
- ตระหนักอยู่ เสมอว่ำตนเองอยู่ ใน
ฐำนะ ข้ำรำชกำร ต้องด ำรงตนให้เป็น
แบบอย่ ำ งที่ ดี รั กษำชื่ อ เสี ย งและ
ภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำร และส่วน
รำชกำรของตน 
-  ตักเตือนข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหำกพบเห็นว่ำมีพฤติกรรมที่เป็น
กำรท ำลำยชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์
ของรำชกำร 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่ไม่
สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 

 
 


