บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
กรมสรรพสามิต ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลังมีภารกิจ
สาคัญในการจัดเก็บภาษีเพื่อนามาพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ด้วยการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามหลักสากล ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด
ตามกฎหมายสรรพสามิต โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างกลไกการ
ควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้
กรมสรรพสามิตยังต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและพัฒนาการบริหารองค์กรให้มคี วาม
ทันสมัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกฎหมายอื่น ๆ
จากภารกิจที่สาคัญดังกล่าว ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
กรมสรรพสามิต ซึ่งมีหน้าทีท่ ั้งในการให้การบริการ และตรวจสอบการดาเนินงานของภาคเอกชน และ
ประชาชน จาเป็นต้องใช้อานาจหน้าที่ทมี่ ีอยู่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม และต้องปฏิบัตหิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนั้นจะต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือน
สามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิศ์ รีความเป็นข้าราชการ”
กรมสรรพสามิต ได้ประกาศใช้ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2552 โดยตระหนักถึงการนาข้อบังคับตามประกาศดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิต ได้มคี ู่มือและแนวทางการปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิตที่ชัดเจนในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิต และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผลเป็นรูปธรรม
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คู่มือนี้จดั ทาขึน้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัตริ าชการและประพฤติตนของข้าราชการ
เพื่อขับเคลือ่ นภารกิจของกรมสรรพสามิตให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จานวน 7 ข้อ ได้แก่
1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
2. ยึดมัน่ และทาในสิ่งที่ถูกต้อง
3. ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. มุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน
5. ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความเสมอภาคและความเป็นธรรม
6. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ
7. ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในคู่มือฉบับนี้
“จรรยาข้าราชการ”

หมายถึง

จรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิต

“ข้าราชการ”

หมายถึง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถึงพนักงาน
ราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิต

“ข้อบังคับ”

หมายถึง

ข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

“หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล” หมายถึง สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
“ซื่อสัตย์”

หมายถึง

ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง
ไม่หลอกลวง
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“สุจริต”

หมายถึง

ปฏิบัตดิ ้วยความมุ่งหมายในทางที่ดี ที่ชอบ
ตามกฎหมาย และตามทานองครองธรรม

“รับผิดชอบ”

หมายถึง

ยอมรับผลทัง้ ที่ดแี ละไม่ดีในกิจการทีต่ นได้
กระทาไปหรือทีอ่ ยู่ในการควบคุมดูแลของตน
โดยต้องปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
จนสาเร็จเสร็จสิน้ ด้วยความถูกต้องตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพเพื่อรักษา
มาตรฐานงาน พร้อมรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้
กระทาไป
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บทที่ 2
บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรตำมแนวทำงจรรยำข้ำรำชกำร
ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างทีด่ ี และขณะเดียวกันก็ตอ้ งปฏิบัติตนตามแนวทาง
จรรยาข้าราชการ ดังนี้
1. บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการ
ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
2. ข้อแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการ
2.1 ผู้บริหารระดับสูง
2.1.1 สร้างและรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับนโยบาย กระบวนงาน
ข้อตกลง และการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 แสดงภาวะความเป็นผู้นาที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบในการ
ปฏิบัตแิ ละให้ความชัดเจนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการ
2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีม่ ีจริยธรรม
2.1.4 กาหนดนโยบายให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาข้าราชการอย่างสม่าเสมอ
2.1.5 ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามจรรยาข้าราชการ
2.2 ผู้บังคับบัญชา
2.2.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีดว้ ยการปฏิบตั ติ ามจรรยาข้าราชการ
2.2.2 ดูแลให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาให้ได้รบั การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
อย่างทั่วถึง
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2.2.3 จัดให้มีองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการและเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
2.2.4 ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามจรรยาข้าราชการ
2.3 ข้าราชการ
2.3.1 ศึกษาทาความเข้าใจข้อบังคับและปฏิบัตติ ามข้อบังคับ
2.3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาข้าราชการ
2.3.3 สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศการทางานที่
มีจริยธรรม
2.4 หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2.4.1 กาหนดวิธีการให้ข้าราชการได้รับทราบและเข้าใจจรรยาข้าราชการและ
เมื่อมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานตัวแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ
และให้ลงลายมือชือ่ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดว้ ย
2.4.2 พัฒนากระบวนการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับ และส่งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการ
2.4.3 วางแผนและดาเนินการพัฒนาข้าราชการทางด้านจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
2.4.4 ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
2.4.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ เพื่อให้การ
ปฏิบัตติ ามข้อบังคับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กลไกกำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิต
1. เจตนารมณ์ของข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2552
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กรมสรรพสามิต จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขึน้ ภายใต้กรอบพื้นฐานของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมสรรพสามิตที่พึงยึดถือมาโดยตลอด
โดยมีเจตนาที่จะให้ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้ของรัฐในการพัฒนาประเทศต่อไป
2. การขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
(1) ผู้บริหาร กาหนดนโยบายขับเคลือ่ น ผลักดัน โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการประพฤติดตี ามจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
(2) จัดทาหรือปรับปรุงกลไกต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับ
การปฏิบัตติ ามจรรยาของกรมสรรพสามิต เช่น การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ
(3) จัดทาสาเนาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการทั้งที่เป็นเอกสารและสื่ออื่น ๆ
แจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตทุกคน และจัดเก็บไว้ในสถานทีต่ ่าง ๆ
ที่ข้าราชการสามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายและสะดวก
(4) เผยแพร่และฝึกอบรมทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ และวิธีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
(5) กาหนดวิธีการรายงานการกระทาผิดและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง
(6) กาหนดให้มกี ารรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามจรรยาข้าราชการ
กรมสรรพสามิต เพื่อให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสภาพการดาเนินงานด้านจรรยาของกรมสรรพสามิต
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บทที่ 3
กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิต พ.ศ. 2552
ข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อโดยใช้อานาจหน้าที่ทไี่ ด้รบั
มอบหมายจากรัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสมตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ กรมสรรพสามิตได้กาหนดข้อบังคับให้ข้าราชการในสังกัดพึงยึดถือ
เป็นข้อปฏิบตั ิ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู เพื่อให้
การดาเนินการตามจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จดั ทาคู่มือการ
ปฏิบัตติ ามข้อบังคับนี้ขนึ้ โดยกาหนดสาระสาคัญในการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ข้อพึงระวัง และ
กรณีตวั อย่าง ดังนี้
1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
สำระสำคัญ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทรงไว้ซงึ่ เกียรติและศักดิศ์ รี ความเชือ่ ถือไว้วางใจ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้ง
ได้รบั การยกย่องชืน่ ชมของสังคมและประชาชนทัว่ ไป
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต : พึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ทาในสิง่ ที่ดงี าม ถูกต้อง และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบตั ิงาน
(2) ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(3) ไม่สนับสนุนหรือให้คาแนะนาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
ข้อพึงระวัง
ระมัดระวังการให้คาปรึกษาแนะนา โดยการชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต้องยึดหลักการ
กฎหมาย ระเบียบ และการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ

๘

กรณีตัวอย่ำง
นางสาวมายา เจ้าหน้าที่พสั ดุ มีหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ปรากฏว่า
ผู้ขายนาสินค้าทีม่ ีราคาสูงกว่าราคาตลาด พร้อมเสนอผลประโยชน์ให้แก่นางสาวมายา ทั้งนี้นางสาว
มายา ได้ทาการปฏิเสธจะรับผลประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ู้ขายเสนอให้ และยืนยันว่าจะจัดซือ้ เฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์สานักงานที่มีราคาตรงตามราคามาตรฐานเท่านัน้
1.2 รับผิดชอบต่อหน้ำที่ : พึงปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการอย่างรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทา ต่อเป้าหมายและต่อผลงาน
แนวปฏิบัติ
(1) รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัตอิ ย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้องชอบธรรม พร้อมทัง้ ยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
(2) ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
(3) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ
ข้อพึงระวัง
การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตน
กรณีตัวอย่ำง
นายอิทธิฤทธิ์ ได้ให้คาแนะนาและให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อด้วยความสุภาพและ
ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรวดเร็วเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ถึงแม้ว่า
จะล่วงเลยเวลาราชการแล้วก็ตาม
1.3 รับผิดชอบต่อหน่วยงำน : ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ิ
ต่อทรัพย์สินของตนเอง
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แนวปฏิบัติ
(1) ช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
(2) เก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดการสูญหาย
(3) รู้จักการนาทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
ข้อพึงระวัง
ไม่ควรนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่รักษาประโยชน์และ
ทรัพย์สินของทางราชการ
กรณีตัวอย่ำง
นางพุชซี่ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ นากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวมาใช้ในการร่างหรือทาสาเนา
หนังสือทุกครั้ง และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ ครัง้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
1.4 มีจิตสำธำรณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ มีจติ มุ่ง
บริการ (service mind) อุทศิ ตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม
แนวปฏิบัติ
(1) ให้บริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติประชาชนผู้รับบริการ
(2) สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ประชาชนผูร้ ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอธั ยาศัยไมตรี
(3) ให้บริการด้วยถ้อยคาทีส่ ุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย
ข้อพึงระวัง
การใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพต่อประชาชนผูร้ ับบริการ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยคาที่ประชาชนผูร้ ับบริการไม่เข้าใจ
กรณีตัวอย่ำง
นายปวรรุจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มารับบริการเป็นจานวนมาก
และใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว แต่นายปวรรุจ ก็ให้บริการต่อไปด้วยความเต็มใจและสุภาพเรียบร้อยจนเสร็จ
ทาให้ประชาชนผู้รบั บริการเกิดความประทับใจ
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2. ยึดมั่นและทำในสิ่งที่ถกู ต้อง
สำระสำคัญ
ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดมั่นในความถูกต้อง
เที่ยงธรรม ตามหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตัว
2.1 กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง : พึงปฏิบัตหิ น้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม
ปฏิบัตติ ามคาสั่งของผูบ้ ังคับบัญชาที่สงั่ โดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถ้าคาสัง่ นัน้ มิชอบ
ด้วยกฎหมาย
แนวปฏิบัติ
(1) ตัดสินใจในหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ แม้จะเป็นผลร้ายต่อตนเอง เสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าทีห่ รือเสี่ยงต่อชีวติ
(2) ปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎหมาย และคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(3) แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ บนพื้นฐานของกฎหมาย
ข้อพึงระวัง
การสั่งการ การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตงิ านควรมีความชัดเจน ถูกต้อง โดยคานึงถึง
ข้อบังคับ และหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม การโต้แย้งผู้บงั คับบัญชาควรกระทาด้วยความสุภาพและมีเหตุผล
กรณีตัวอย่ำง
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง นายรณพีร์ เจ้าหน้าที่การเงิน ได้เสนอผู้บงั คับบัญชาสั่งจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้ธนาคารผู้รบั โอนสิทธิการรับค่าจ้าง แต่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ชาระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง นายรณพีร์
เห็นว่าคาสัง่ ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้นาหลักฐานการโอนสิทธิการรับค่าจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หากผู้บงั คับบัญชายืนยันให้ปฏิบัตติ ามคาสั่ง นายรณพีร์ ควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอแนวทางที่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รบั โอนสิทธิคือธนาคาร
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2.2 ยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเทีย่ งตรง : พึงปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการโดยเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัวและพวกพ้อง
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าที่โดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย
(2) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เพือ่ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
(3) กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทาผิด แม้ผู้กระทาผิดจะเป็นญาติ เพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้บงั คับบัญชาของตน
ข้อพึงระวัง
การกระทาทีน่ ามาซึง่ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิแ์ ละศักดิ์ศรีของตาแหน่ง
หน้าที่ของตน แม้จะไม่ผิดกฎหมาย และไม่ควรรับเป็นทีป่ รึกษาให้กับบริษัทหรือห้างร้านที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าทีร่ าชการทีต่ นปฏิบัติ
กรณีตัวอย่ำง
นายไม้ ได้พบเห็นว่าเพื่อนร่วมงานมีพฤติกรรมไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบส่อไปในทางทุจริต
ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จึงได้รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาถึงแม้จะรู้วา่ เพื่อนร่วมงานเป็นที่
ชอบพอของหัวหน้างาน แม้เพื่อนร่วมงานผู้นนั้ เสนอที่จะให้เงินจานวนหนึง่ หากไม่รายงานพฤติกรรม
ดังกล่าวของตน
3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
สำระสำคัญ
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการตามมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง แม่นยา ตรงตาม
ความคาดหวังของประชาชน มีกลไกการทางานที่ชดั เจนสามารถชีแ้ จงลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ระยะเวลา
และผู้รบั ผิดชอบ และพร้อมรับการตรวจสอบ
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3.1 โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการตามแนวทางที่กาหนดอย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล
แนวปฏิบัติ
(1) ประกาศหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และผู้รบั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านให้ทราบทัว่ กัน
(2) ปฏิบัตงิ านตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
(3) ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระทาการตามคาขอได้
ข้อพึงระวัง
การไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ และการไม่ชแี้ จงหรืออธิบายเหตุผล
ที่เหมาะสมต่อผู้รบั บริการในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ิหรือกระทาตามคาขอได้
กรณีตัวอย่ำง
นายหวัง เป็นกรรมการจัดจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ามาดาเนินการติดตัง้ เครื่อง
ปรับอากาศอาคารหลังใหม่ ซึ่งบริษัทเพื่อนของนายหวัง เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยและต้องการรู้กฏเกณฑ์
การคัดเลือก นายหวัง จึงได้แจ้งว่าสามารถให้ข้อมูลได้ตามกรอบของกฎ ระเบียบ คาสั่งเท่านั้น ทัง้ นี้เพื่อ
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
3.2 ตรวจสอบ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราช พร้อมรับ
การตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบ
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าที่ตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแผนการปฏิบัติ
(2) จัดเก็บข้อมูล หลักฐานการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
(3) รับผิดชอบในผลของการกระทาที่ผดิ พลาด
ข้อพึงระวัง
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และการไม่เก็บเอกสาร
หลักฐานในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการไว้อย่างเป็นระบบเพื่อรับการตรวจสอบ
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กรณีตัวอย่ำง
นางรอบคอบ เจ้าหน้าที่การเงิน ได้เก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินทีไ่ ด้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบสามารถนาเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวมาให้ตรวจสอบได้ยา่ งครบถ้วนถูกต้อง
4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
สำระสำคัญ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อให้
ผลงานมีคุณภาพมากกว่าเดิม พัฒนาทีมงาน สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
มุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
4.1 มุ่งคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล : พึงปฏิบัตหิ น้าที่ราชการด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายที่สว่ นราชการกาหนด
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มทีเ่ พื่อให้งาน
สาเร็จทันเวลาบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
(2) ปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มทีด่ ้วยความ
ถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มความสามารถ
(3) มุ่งมัน่ ปฏิบตั หิ น้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการ ทีถ่ ูกต้อง
และเป็นธรรม
ข้อพึงระวัง
การใช้เวลาราชการเพื่อทางานส่วนตัว ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติราชการโดย
ไม่มีเหตุอันควร การกาหนดมาตรฐานการทางานทีต่ ่ากว่าสมรรถนะในตาแหน่งของตนเอง
กรณีตัวอย่ำง
นางสาวเป็ดปุก๊ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าที่แทนเพื่อนร่วมงานที่ปว่ ยทั้งทีต่ นเองไม่
ชานาญ แต่ก็ไม่ปฏิเสธพยายามใช้ศักยภาพของตนเองโดยขอคาปรึกษาและคาแนะนาจากผูบ้ ังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานเสมอ และหลายครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ลว่ งเลยเวลาราชการเพื่อความรอบคอบและทันเวลา
ทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
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4.2 พัฒนำงำนและทีมงำน : พึงพัฒนาการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการโดยใช้วธิ ีการสร้าง
เสริมกระบวนงานที่ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับผูร้ ่วมงาน
แนวปฏิบัติ
(1) มุง่ เน้นการปฏิบตั ิและทางานเป็นทีม รวมพลังสามัคคีกบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
(2) พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได้
(3) จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทัง้ สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อ
การทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
ข้อพึงระวัง
การไม่สามารถทางานเป็นทีม ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ขาดความเอาใจใส่
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการด้วยความรีบร้อน ไม่ละเอียดรอบคอบ
กรณีตัวอย่ำง
นายวายุ ผู้อานวยการสานัก ได้ประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาข้อที่ควรปรับปรุงในการทางาน และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บงั คับบัญชาไปฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต
4.3 พัฒนำตนเอง : พึงปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการด้วยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานของตน และมองหาโอกาสนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ
พัฒนา
แนวปฏิบัติ
(1) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
(2) ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ วิทยาการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
(3) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
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ข้อพึงระวัง
ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะในการปฏิบตั หิ น้าที่
กรณีตัวอย่ำง
นางสาวเรียม มีความสนใจใฝ่รู้แม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและเข้ารับอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง เพื่อนาความรู้ที่ได้รบั กลับมาสนับสนุนและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำพและควำมเป็นธรรม
สำระสำคัญ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเอื้ออาทรอย่างเท่าเทียมกัน
และมีเหตุผลโดยปราศจากอคติ ไม่กระทาการใดเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใด
อย่างไม่ยตุ ิธรรม
5.1 ยึดมั่นระบบควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม : พึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย
ความสุภาพมีนาใจ
้ เอื้ออาทรต่อประชาชน และผูร้ ว่ มงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความสุภาพมีน้าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของตนและหน่วยงานอื่น
(2) ปฏิบัติต่อประชาชนผู้รบั บริการ และผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(3) ปฏิบัตหิ น้าที่โดยใช้หลักการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกัน
ข้อพึงระวัง
ขาดการปฏิบัตหิ น้าที่ซงึ่ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม และการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
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กรณีตัวอย่ำง
นายราม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการประชาชน ในวันนั้นมีประชาชนมารับบริการเป็น
จานวนมาก และใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว ขณะเดียวกันมีญาติของนายราม มาใช้บริการด้วย แต่นายราม ก็ให้บริการ
ด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพและไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่คานึงว่าจะเป็นญาติหรือประชาชนทั่วไป
5.2 ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าทีร่ าชการด้วยความเที่ยงตรง ยุตธิ รรม โดย
ไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจหรืออิทธิพลของบุคคลใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อนื่ ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิควร
แนวปฏิบัติ
(1) ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์พวกพ้อง หรือเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่
เท่าเทียม
(2) ยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์การปฏิบัตหิ น้าที่ตอ่ ผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม
(3) ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นกลาง
ข้อพึงระวัง
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือกระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์พวกพ้อง
หรือกลัน่ แกล้งผูห้ นึง่ ผู้ใด อันเป็นการเลือกปฏิบัตเิ พราะเหตุความรู้สึกส่วนตัว ความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือ
ผลประโยชน์อนั มิชอบ
กรณีตัวอย่ำง
นายรัชชานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบในการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปรากฏว่าญาติของนายรัชชานนท์ ได้มาสมัครสอบด้วย
นายรัชชานนท์ จึงได้ขอถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองของประเทศ
สำระสำคัญ
พึงยึดมั่นเคารพกฎหมาย กฎของสังคม สิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และผู้อนื่ อย่างเท่าเทียมกัน เอื้ออาทรเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มีความสมานฉันท์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิทักษ์รักษาสิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
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6.1 เคำรพกฎหมำยและกฎของสังคม : พึงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เคารพและปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัตขิ องสังคม
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละปฏิบตั ิตนด้วยความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและธรรมเนียม
ปฏิบัตขิ องสังคม
(2) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ และในการปฏิบัตกิ าร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
(3) แจ้งเบาะแสและหลีกเลี่ยงการกระทาในสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย นอกเหนืออานาจหน้าที่
หรือขาดจริยธรรมส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานจริยธรรมตามจรรยาข้าราชการ
ข้อพึงระวัง
การไม่ปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่พยายามศึกษาเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
กรณีตัวอย่ำง
นายเก่งกาจ ต้องการสร้างบ้านใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงได้
ลักลอบนาเข้าไม้สกั ทองจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายกล้าหาญ ซึง่ เป็นเพื่อนสนิท
รู้ข่าวจึงได้เตือนนายเก่งกาจ ว่าการกระทาดังกล่าวไม่ถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย เมื่อนายเก่งกาจ
ไม่เชื่อฟัง นายกล้าหาญ จึงได้แจ้งเบาะแสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
6.2 เคำรพบุคคล : พึงเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่า
เทียมกัน
แนวปฏิบัติ
(1) เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทร เมตตาต่อเพื่อน
มนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
(2) เคารพต่อความเชื่อ ค่านิยมของบุคคลและเพื่อนร่วมงาน
(3) ปฏิบัตติ นเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบตั ิหน้าที่พลเมืองทีด่ ีของประเทศ

๑๘

ข้อพึงระวัง
การประพฤติปฏิบัติตนอันอาจกระทบถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เชื่อมั่นในความคิดเห็น
ของตนเองเป็นทีต่ ั้งจนละเลยความคิดเห็นของบุคคลอื่น
กรณีตัวอย่ำง
นายใจดี เจ้าหน้าที่ธรุ การ ได้ให้ความช่วยเหลือและนาการติดต่อราชการแก่นายอาข่า
ซึ่งเป็นชาวเขาด้วยความเต็มใจและอัธยาศัยอันดีโดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนาแต่อย่างใด
6.3 รักษ์สิ่งแวดล้อม : พึงปฏิบัตหิ น้าที่ราชการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
และตระหนักรู้ในการรักษาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน
แนวปฏิบัติ
(1) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
(2) ต่อต้านการทาลายทรัพยากรของชาติซึ่งจะนามาสู่ภัยพิบตั ิของประชาชนและประเทศชาติ
(3) พิทักษ์รักษาสิง่ แวดล้อมและพลังงานของประเทศ
ข้อพึงระวัง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความระมัดระวังอาจจะทาให้เกิดการสิน้ เปลืองมาก
เกินความจาเป็น และขาดจิตสานึกในการพิทักษ์รกั ษาทรัพยากรธรรมชาติโดยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
กรณีตัวอย่ำง
นายประหยัด เจ้าหน้าที่ธุรการ เห็นก๊อกน้าในห้องน้าเปิดอยู่โดยไม่มีผู้ใดใช้จึงเดินเข้าไป
ปิดก๊อกน้านั้น เพื่อไม่ให้สนิ้ เปลื้องน้าไปโดยเปล่าประโยชน์ และทีบ่ ้านเมื่อนายประหยัด ซักผ้าเสร็จก็
มิได้ทงิ้ น้าที่ใช้ซักผ้าแต่เอาไปรดต้นไม้ เพื่อเป็นการประหยัดน้า
6.4 ใฝ่หำควำมรู้ : พึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยความพากเพียร เพื่อประโยชน์ใน
การทางานและการดารงชีวติ อย่างต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติ
(1) พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ และพัฒนา
งานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และมีมาตรฐานทีด่ ีขนึ้
(2) พัฒนากลไกการทางาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยคานึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิต
(3) มุ่งมัน่ ทุม่ เทในการทางานอย่างเต็มความสามารถ

๑๙

ข้อพึงระวัง
ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
กรณีตัวอย่ำง
นางสาวอิงอร นักวิชาการเงินและบัญชี มักจะเป็นผู้อาสาเสนอตนขอสมัครเข้ารับการ
อบรมสัมมนาวิชาการ กฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เสมอ
ถึงแม้ว่าจะอบรมสัมมนาในวันหยุดราชการ และได้นาความรู้ที่ได้รับกลับมาเผยแพร่และพัฒนางานให้ดีขนึ้
6.5 ยึดมั่นหลักคุณธรรมในกำรดำรงชีวิต : พึงประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาทีต่ นเองนับถือด้วยความมีสติ เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่แก่บคุ คลอืน่ ตามสมควร ยึดมั่นตามวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีของสังคมไทย
แนวปฏิบัติ
(1) ปฏิบัตติ ามคาสอนทางศาสนาทีต่ นนับถือเพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวติ
(2) คิดดี ทาดี ขยันหมัน่ เพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ รู้รักสามัคคี ประหยัดมัธยัสถ์
(3) ตัดสินใจ และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปญ
ั ญาในการดาเนินชีวิต ไม่โลภไม่ตระหนี่
ข้อพึงระวัง
การไม่ขยันหมัน่ เพียร ไม่ยึดหลักคุณธรรม ไม่รับผิดชอบต่อสังคม และไม่ปฏิบตั ติ ามคา
สอนในพระพุทธศาสนา
กรณีตัวอย่ำง
นายเอื้อเฟื้อ นักทรัพยากรบุคคล ขับรถยนต์ไปทางานระหว่างทางพบนายเด่นชัย นักการ
ภารโรง ยืนรอรถประจาทางอยู่ จึงได้รบั นายเด่นชัย ไปทางานด้วยกัน
7. ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สำระสำคัญ
พึงศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว พร้อมน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและปฏิบตั ิหน้าที่ที่เป็นประโยชน์สขุ

๒๐

แก่ประชาชน การดารงชีวติ อย่างพอประมาณ มีความอุตสาหะขยันหมัน่ เพียร ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกิน
ศักยภาพของตน ดาเนินชีวติ โดยสร้างภูมิคุ้มกัน
7.1 หลักพอประมำณ : พึงดารงตนด้วยความด้วยความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เกินฐานะของตน
แนวปฏิบัติ
(1) ศึกษาเรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสที่พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและปฏิบัตริ าชการ
(2) ศึกษาเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสม
กับฐานะของตนเองและสังคม
(3) ขยันหมั่นเพียร ประหยัดมัธยัสถ์ ให้สามารถพึงพาตนเองได้
ข้อพึงระวัง
การไม่ประหยัดมัธยัสภ์ ไม่ขยันหมัน่ เพียรและการดาเนินชีวติ อย่างไม่พอประมาณ
กรณีตัวอย่ำง
นางประหยัด ได้จดั ทาบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือนทาให้สามารถวางแผนการใช้เงินสาหรับ
ตนเองและครอบครัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ตัดค่าใช้จา่ ยที่ไม่จาเป็นทาให้มีเงินเหลือเก็บออม
7.2 หลักมีเหตุผล : พึงศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเหตุปัจจัยอย่างครบถ้วนรอบด้าน
เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจในการดาเนินการใด ๆ
แนวปฏิบัติ
(1) การยึดหลักความมีเหตุผลโดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ถูกต้องโปร่งใส
เป็นธรรมก่อนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ
(2) การพิจารณาและตัดสินใจดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ
(3) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

๒๑

ข้อพึงระวัง
การพิจารณาและตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล มีอคติ ไม่รอบคอบ และไม่ดาเนินชีวิตตาม
สถานการณ์ บริบท และสภาพสังคม
กรณีตัวอย่ำง
นายชอบ เป็นผู้รักการอ่านหนังสือ มีหนังสือที่อ่านแล้วเป็นจานวนมาก จึงได้ชักชวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานบริจาคทรัพย์และหนังสือดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
7.3 หลักสร้ำงภูมิคุ้มกัน : พึงอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เก็บออม และวางแผน
การดาเนินชีวิต โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต
แนวปฏิบัติ
(1) ยึดหลักการมีภมู ิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวติ และปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมาย มีการ
วางแผนและดาเนินการไปสูเ่ ป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพืน้ ฐานความรู้
และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(2) เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ โดยคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตทั้งใกล้และไกล
(3) ศึกษาเรียนรูท้ ี่จะดาเนินชีวติ บนพื้นฐานของความมีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ีมีความรอบรู้
รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อพึงระวัง
การไม่อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ไม่ใช้ทักษะและสมรรถนะของตนอย่างเต็มที่ และการ
ไม่นบั เป็นหน้าที่ที่จะเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่าเสมอ
กรณีตัวอย่ำง
นายใจดี เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับเงินเดือนน้อย แต่ที่บา้ นของนายใจดี มีพื้นที่ว่างพอที่จะ
ทาเกษตรสวนครัวได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายประจาวัน จึงใช้เวลาว่างจากราชการหลังเลิกงานและวันหยุด
ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่สาหรับบริโภค และส่วนที่เหลือก็จาหน่าย ทาให้มรี ายได้เพิ่มและเหลือเก็บออม

