
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
เรื่อง  การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
------------------------------- 

 โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล ได้มีมีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรค
ท้าย ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัง จึงประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เรื่อง  การปฏิบัติตามค่านิยม
หลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
คูบัว” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 และ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ลงวันที่  7  ตุลาคม  2557 

 ข้อ 4  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 

/7. การ... 
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 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  หากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีผู้ใด    
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการประท าผิดทางวินัย และมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
 
 
                                                       (นายพจฐณศล   ธนิกกุล) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มีประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ลงวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ยึดถือ
เป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทาง
จริยธรรม ดังต่อไปนี้  

จุดมุ่งหมายของการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่
สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร และพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในทุก
ระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร      
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ 
 ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
 
ข้อ ๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 

     
 ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมนี้อย่าง 
ตรงไปตรงมา และไม่กระท าการใดที่เป็นการเลี่ยงมาตรฐานทาง
จริยธรรมนี้  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ใดทักท้วงว่า การกระท าใด
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อาจขัด
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมนี้ ต้องไม่กระท าการหรือ
หยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
วินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท า
นั้น ขัดต่อค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ จะกระท า
การนั้นมิได้ 
       เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของมาตรฐาน 
ทางจริ ยธรรมนี้  ต้ องรายงานการฝ่ าฝืนดั งกล่ าวพร้อม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

 

แนวทางปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
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ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
 
ข้อ 2  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 

และรับผิดชอบ 
 

      
      อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
      ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือ 
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
      ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา ปราศจาก
อคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐาน และความเหมาะสมของ
แต่ละกรณ ี
      เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ 
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
      ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ ตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนใน
การตรวจสอบ โดยให้ที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้อง
ขอในการตรวจสอบ 
      ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
ข้อ 3  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

     
      ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ 
เป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
      ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ 
สิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
      ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน 
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัด
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณี
ที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น 
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ข้อ 4  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

      
      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ 
ด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียน ด้านรังวัด ด้านการ
บริหาร และจริยธรรม 
      ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์ 
สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ
ความชอบ และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
      ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
      ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ 
ยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

 
ข้อ 5  การให้บริการแก่ประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

     
     ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น 
การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
     ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้
กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล
โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
      ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี 
อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา
ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพ ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค 
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
      ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
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ข้อ 6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

    
     ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอัน 
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเอง หรือบุคคลอื่น  
      ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที ่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่
อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ
ตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ 
นับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 

 
ข้อ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา

มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      
      ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
      ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

 
ข้อ ๙  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ

องค์กร 

     
      ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยึดมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม 
 

 
 ตระหนกัและยึดมั่นในคุณความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคลอ้งกับค า

สอนหรอืหลักปฏิบัติของศาสนาและให้เหมาะสมในฐานที่เป็นข้าราชการ 
 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักของกฎหมาย หลักวชิาการ 

และแนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 
  ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็น หรือทักท้วง เมื่อพบว่ามีการกระท า

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 

 
  ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไมค่ านึงถึงหลักและค าสอน

ของศาสนา หรอืความเหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี 
  ปฏิบัติหน้าที่โดยไมค่ านึงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 
  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจรติ และรบัผิดชอบ 
 

 
  ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการและการเป็น

ข้าราชการที่ด ี
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มก าลังความสามารถ และกลา้

รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพรอ้มรับการตรวจสอบ
จากบุคคลภายนอกหรอืหน่วยงานที่มีหนา้ที่ในการตรวจสอบ 

  เสียสละและอุทศิตนในการท างาน 
 
 

 
  ประพฤติปฏิบัติตนเองและหน้าทีโ่ดยไม่ค านึงถึงความเสียหายอาจที่เกิดข้ึนต่อ

งานต่อองค์กร ต่อรัฐบาล ต่อประชาชน หรอืต่อประเทศชาติ 
  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่ขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลา่ช้าหรือไมโ่ปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีผลประโยชนท์ับซ้อน 

 

 
  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชน หรือประเทศชาติ

เป็นหลัก 
  ละเว้นการเรียกรับหรือด าเนินการอื่นใดทีป่ระสงค์จะให้ตนเองไดร้ับประโยชน์

ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

  ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติต่องานที่ปฏิบัติ ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล หรือตอ่ประชาชน 

  ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่น าความคิดเห็น
ส่วนตัวมาใช้ปะปนกับการปฏิบัติหน้าที่ 

  ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อแสวงหา
ประโยชนส์่วนตน 

  กระท าการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลอืบแคลงสงสยัว่าเป็นการเอื้อ
ประโยชนโ์ดยมิชอบให้ตนเอง หรือบุคคลอื่น 

  ใช้อ านาจหน้าที่หรอืต าแหน่งกลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอืน่ให้ได้รับ
ความเสียหาย 

  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่น าต าแหน่งหน้าที่
ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 



 
 
 
 
 

การยืนหยดัท าในสิ่งที่ถกูต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 

 
  ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ที่เกี่ยวข้องก าหนด และทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระท าทีไ่ม่ถูกต้องหรอืสอดคล้องกับ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

  ใช้ช่องว่างของกฎหมาย/ระเบียบกระท าการอันเป็นการก่อให้เกิดความ
เคลอืบแคลงสงสยัว่าเป็นการไม่สือ่สัตย์ สุจริต 

  กระท าการละเว้นหรือละเมิดกฎหมายทั้งในการปฏิบัติราชการและการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว 

  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่เป็นการละเว้น
หรือละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การใหบ้รกิารประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั 
และไม่เลือกปฏบิัติ 

 

 
  ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความเป็นธรรมที่ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในเรือ่งนั้น ๆ จะ

ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาตดิต่อราชการด้วยอัธยาศยัที่ดี 

สุภาพ และสรา้งความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยน้ าใสใจจริง 
 

 

  ใช้ปฏิบัติหน้าที่โดยน าความเชื่อสว่นตัวทางการเมืองมาใช้ในการเลอืกปฏิบัติ
ราชการในเรื่องต่าง ๆ 

  แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไมค่ านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ
ที่เป็นข้าราชการที่ตอ้งมคีวามเป็นกลางทางการเมือง 

  มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรม 
  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่พบเห็นวา่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การให้ข้อมูลขา่วสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้อง 
และไมบ่ดิเบอืนข้อเท็จจริง 

 

 
  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ก าหนด 
  ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลขา่วสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัการณ์ 

และให้ตรงกับความตอ้งการของผูร้ับบริการอย่างครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้
มาติดต่อเป็นส าคัญ 

 

 

  เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอข้อมลูข่าวสาร 
  ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลขา่วสารที่ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อขอรับ

ข้อมูลขา่วสาร 
  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่เป็นการละเว้น

หรือละเมิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือ
ให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

 
  ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถือประสทิธิภาพและประสิทธผิลเพือ่ให้งานบรรลุ

เป้าหมายอย่างดทีี่สุด 
  รักษาและพัฒนามาตรฐานการท างานที่ดีเพือ่เพิ่มศักยภาพการท างานให้ดี

ยิ่งขึ้น 
  ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจาก

บุคคลภายนอกหรือหนว่ยงานทีม่ีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
 

 

  ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่ระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ จนไม่ค านึงถงึผลส าเร็จของงาน 

  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไมเ่ต็ม
ความสามารถทีม่ีอยู่ หรอืตามมาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตามความพึงพอใจสว่นตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

การยึดมัน่ในระบอบประชาธปิไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

 

 
  ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
  รับฟังความคิดเห็นของเพือ่นร่วมงาน ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย และน าความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการ
พิจารณาการพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

  ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆ ข้อมูลทีจ่ าเป็นให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย 

  การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสยีงข้างมาก จะตอ้งให้ความส าคญั
แก่ความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยด้วย 

 

 

  แสดงพฤติกรรมที่กอ่ให้เกิดความเคลอืบแคลงสงสยัว่าเป็นการต่อตา้นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ใช้อ านาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า
เป็นการกดดันให้เพื่อนร่วมงาน ผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืผู้อื่นปฏิบัติตาม
ความตอ้งการของตน 

  ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นว่ามีการกระท าที่ไม่จงรกัภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 
 



 
 
 

 
 

ยึดมัน่หลักจรรยาวิชาชพีขององคก์ร 
 

 
  ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยยดึหลักค่านิยมของมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
  ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน าความเสือ่มเสยีและไมไ่ว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน

ราชการ 
  ตระหนักอยู่เสมอวา่ตนเองอยู่ในฐานะข้าราชการ ต้องด ารงตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดี รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการและส่วนราชการของตน 
  ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการ

ท าลายชื่อเสียงหรอืภาพลักษณ์ของราชการ 
 

 

  ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ ไม่สอดคล้องตามคา่นิยมและแนว
ทางการปฏิบัตขิองมาตรฐานทางจรยิธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




