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1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 

 
 

 

จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาความลับเกี่ยวกับ
ความม่ันคง  
 

 แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือด้อย
ค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
กระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ความม่ันคงของชาติ 

 นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอดและ
ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 
 

 แสดงกริยาวาจา หรือออกอาการในเชิงลบหลู่ดู
แคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
 ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจทั้งปวง 

 แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ต่าง ๆ 
 แสดงออกถึงความเชื่อม่ันและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
 

 แสดงออกด้วยกรยิาอาการหรือวาจาในลักษณะที่
ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 



 

ประมวลจริยธรรม 
แนวทางปฏิบัติ 

Do’s Don’ts 
 

2. ซือ่สัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

 
 
 
 

 

 
 ปฏิบัติติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

 
 แสดงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 

 
 รบัประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการ
จัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ 
 

 
 หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

 
 มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
 

 
 อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำผิด
ระเบียบแบบแผน 

 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงผลกระทบ
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 
 รับผิดชอบในการปฏิบัติติหน้าที่ราชการของตนพร้อมที่
จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลการปฏิบัติงาน เม่ือเกิด
ความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 
 
 

 
 ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบของ
ตนไปให้ผู้อ่ืน เมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
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3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 
 
 

 

 

 
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตาม
กฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 
 

 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพลใดๆ ใน
การชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง
ชอบธรรม 
 

 ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและ
กล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพื่อให้งาน
เสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

 กล้าแจ้งเหตุหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำ
ผิดหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 
 

 ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉย ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน 

 ยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
 

 ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
กระทท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความล่าช้าหรือไม่โปร่งใส 
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4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
          และมีจิตสาธารณะ 

 
 

 

 

 
 มีความมุ่งม่ัน เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

 
 กระทำการอันส่อไปในทางท่ีอาจตีความได้ว่าเป็น
การขัดกันกระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

 
 สามารถแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากหน้าที่การงาน 

 
 หาทางปฏเิสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ขอรับบริการ 
 
 
 

 
 มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระทำการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 
 
 

 
  ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติ
ต่องานที่ปฏิบัติ ต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร ต่อ
รฐับาล หรือต่อประชาชน 
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5. มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 

 

 
 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
งานสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง 
  

 
 ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับกระบวนงาน
ระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ จนไม่คำนึงถึง
ผลสำเร็จของงาน 
 
 
 
 
 

 
 ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและ
สถานการณ ์
 
 
 มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี โดยพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเลือกใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยอย่าง
เหมาะสม 
 
 

 
 ปลอ่ยประละเลย หรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตา
มาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตามพึงพอใจส่วนตัว 

 
 รบัฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจงและอธิบาย
เหตุผลให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

 

 

 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม  

 
 
 
  เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง 
 

 
 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว เต็มใจปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ 
 

 
 ปฏิบัติหน้าที่โยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก 
ความโกรธ ความกลัว ความหลงมาประกอบการติดสินใจ ใน
เรื่องต่าง ๆ 
 

 
 
 อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์หรือ
เลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 

 
 เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้บงัคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยไม่ปล่อยปละละเลย 
 
 ให้ความช่วยเหลือประชาชนถูกละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 
 

 แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่คำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นข้าราชการที่ต้องมี
ความเป็นกลางทางการเมือง 
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7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
          และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 
 

 

  

 
 ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดย
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท 
หลักคำสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่  

 
   ฟุ่มเฟือย หรือดำรงตนเกินกว่าฐานานูปแห่งตน 
 

 
 ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
 

 
 ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเอง
และราชการ 
 

 
 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อสังคม และ
ประเทศชาติ ตามความเหมาะสม 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย เคารพต่อกฎหมายมีวินัย และรักษาไว้ซึง่วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม  
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบคุคล 
 
 

 
 แสดงกิริยาอาการ หรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็น
การคุกคามทางเพศ 
 

 


