
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร 
************************* 

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  ให้เคารพ
ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดีที่มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นตอบสนองนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. บุคลากร ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั ้งใจ มุ ่งมั ่น มีความซื ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. บุคลากร จะต้องพึงปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังร ักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

3. บุคลากร จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระทำการใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 

           4. บุคลากร จะพึงต้อนรับให้ความเป็นธรรม และสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มแหง 
ประชาชน ผู ้มาติดต่อราชการและให้ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย   

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร ดังนี้ 
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย 
            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ  วันที่  1  ตุลาคม   2563 
 
 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย   



 
 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย   อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

 

ที ่
ประมวลจริยธรรม 

ของบุคลากร 
แนวทางปฏิบัติ 

1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๑.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และ
ไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีผู ้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของบุคลากรอาจขัด
ประมวลจริยธรรม บุคลากรต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 
๑.๒ ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรมและประเพณี ในกรณี
ที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี 
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง
ธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
๑.๔ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในศูนย์ราชการ
ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่นไม่กระทำการใดๆ อัน
อาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 
 

2 การมีจิตสำนึกที่ดซ่ืีอสัตย์และความ
รับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่
ม ุ ่งหว ังและแสวงหาผลประโยชน์อ ันมิควรได ้จากการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๒.๓ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตน
และรับผิดชอบได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้องชอบธรรม 
พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
2.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๕ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
๒.๖ อุทิศตนให้กับการปฏิบัต ิงานในหน้าที ่ด ้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งาน
ในหน้าที ่ เส ียหาย๒.๗ ละเว ้นจากการกระทำทั ้งปวงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
พนักงานคนอ่ืน 
 

 
 



 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

 

ที ่
ประมวลจริยธรรม 

ของบุคลากร 
แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๘ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
๒.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
๒.๑๑ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลคลอื่นไม่ว่า 
เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
3.2 ไม่ใช้ เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
3.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ
ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อ่ืน ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
3.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู ้อื ่นเรียกรับ
หรือยอมรับ ซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่
ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หรือไม่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
3.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
๓.๗ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการ
ทำ 
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ 
อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 



 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

 

ที ่
ประมวลจริยธรรม 

ของบุคลากร 
แนวทางปฏิบัติ 

4 การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

๔.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และ
ไม่ธรรมและถูกกฎหมายกระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
๔.๒ เมื ่อร ู ้หร ือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  
บุคลากรต้องมีหน้าที ่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร ้อม
หลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได ้ร ับค ่าตอบแทนในนิต ิบ ุคคลซึ ่งม ีใช ่ส ่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการในกรณีที่การดำรงตำแหน่งอาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
๔.๔ ในกรณีที ่พนักงานเข้าร่วมประชุมหรือพบว่ามีการ
กระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๔.๒ หรือข้อนี้ บุคลากรมีหน้าที่
ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 
๔.๕ ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ดำเนินงาน โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพื่อประโยชน์
ส ุขของประชาชน รวมทั ้งละเว ้นการแสวงหาตำแหน่ง 
บำเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ 
๔.๗ ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ และประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๔.๘ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ยึด
มั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
 

๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละ
เว้น 
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ การใช้อำนาจเกินกว่าที่
มีอยู่ตามกฎหมาย 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการ
ให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ก่อภาระหรือหน้าที่ให้
บุคคลอื่นโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 
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  5.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา
ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐก ิจหร ือส ังคม ความเช ื ่อทางศาสนา 
การศึกษาการอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐ
กำหนดเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๕.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอธิบาย การแสดงปาฐกถา
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความ
เป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา 
๕.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่หน้าที่ผู้ใด 
5.6 ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดย
มิได้ระบุแหล่งที่มา 
๕.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้
เกียรต ิ
ผู้รับบริการ 
5.8 สอดส่อง ดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และยุติธรรมและมีอัธยาศัยไมตรี 
๕.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ซัดเจน เข้าใจง่าย
หลีกเล ี ่ยงการใช ้ศ ัพท์เทคนิคหร ือคำภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
5.10 ปฏิบัต ิงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในสถานที่ให้บริการ และนำข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานและการ
ให้บริการประชาชน 
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6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือน  
ข้อเท็จจริง 

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่นอัน
มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพคนอื่น ไม่อนุญาต
หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคลตามกฎหมาย เว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในหรือเมื่อบุคคลร้อง
ขอสิบห้าวันทำการนับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการ
ร้องขอ 
๖.๓ เป ิดเผยหล ักเกณฑ์ ข ั ้นตอน ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิงาน ให้
ผู้รับบริการ 
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบ 
ของระเบียบกฎหมาย 
๖.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ 
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ความลับของทางราชการ 
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันมิควรเปิดเผยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได้  

๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
และ ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๗.๓ ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๗.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัต ิงานในหน้าที ่ด ้วยความ
รอบคอบ 
ระมัดระวัง และความสามารถที่มีอยู่ปฏิบัติงานอื่นของรัฐ
ด้วย จะต้องให้ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๗.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนเทศบาลอ่ืน
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอ่ืน
โดยมิชอบ 
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  7.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถเย ี ่ยงที ่ปฏ ิบ ัต ิ ในว ิชาช ีพ ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณ ี
๗.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย
ทันท ี
๗.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที ่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือ
ก ับหน ่วยงานที ่ม ีหน ้าท ี ่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบ โดยใช้ข้อมูลที ่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 
๗.๙ ไม่สั ่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั ่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
คำสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
๗.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะ พยายาม มุ่งมัน 
และ 
ปฏิบัติหน้าที ่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที ่กำหนดในความ
รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา ได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด 
โดยวิธีการ กระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 
๗.๑๑ ปฏิบัต ิงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้องรอบคอบระมัดระวังเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
๗.๑๒ พัฒนาตนเองให้ เป ็นผ ู ้ม ีความรอบร ู ้  ม ีความรู้  
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
7.13 พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมทั้งสถานที่ให้
เป็นระบบระเบียบเพื่ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตาม
เป้าหมายดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่าง



ประหยัดคุ้มค่าเหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
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๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๘.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการ
ปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมา
ใช้อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในประเทศไทย 
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าทาง
กายและทางวาจา 
 

๙ การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

9.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างที ่ด ีในการรักษาไว ้และปฏิบัต ิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรทีี่
ขอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย บุคลากรต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และดำเนินการต่อได้ต่อเมื ่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที ่มี
อำนาจหน้าที่แล้ว 
9.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื ่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ รักศักดิ ์ศรีของตนเองโดย
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรที ่ด ีอยู ่ใน
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
9.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผล
สำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
9.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 
 

 
 



 
 
 

 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากร 
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ที ่
ประมวลจริยธรรม 

ของบุคลากร 
แนวทางปฏิบัติ 

  9.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้อมูลที ่เป็นความลับโดยบุคลากร จะกระทำได้ต่อเมื ่อมี
อำนาจหน้าที ่ และได้รับอนุญาตจากผู ้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ขอบเคารพต่อความเชื่อและค่านิยมของบุคคลหรือเพื ่อน
ร่วมงานยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือ
เก ี ่ยงงาน อันอาจก่อให ้เก ิดการแตกความสามัคค ี ใน
หน่วยงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.๑๐ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
สำหรับตนเองหรือผู ้อ ื ่น ไม่ว ่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทร ัพย ์ส ินหร ือไม ่ก ็ตาม ตลอดจนไม่ร ับของขว ัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น
แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาโดยการให้ตามประเพณี 
9.๑1 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นด้วยคำ
สุภาพมีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงาน
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ         
  (นายสุนัย   คลี่ขยาย) 
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