


บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 
  กรมสรรพสามิต ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลังมีภารกิจ
ส าคัญในการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ ส่งเสรมิการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ด้วยการสรา้งมาตรฐานการจัดเกบ็ภาษีให้เปน็ไปตามหลักสากล ป้องกันและปราบปรามการกระท าผดิ
ตามกฎหมายสรรพสามติ โดยมุ่งเน้นการบรหิารการจดัเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างกลไกการ
ควบคุมการบริโภคสนิค้าฟุ่มเฟือยและสนิค้าที่มีผลต่อสขุภาพและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้
กรมสรรพสามติยังตอ้งพัฒนาความรู้ความสามารถของบคุลากรและพฒันาการบรหิารองคก์รให้มคีวาม
ทันสมัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และกฎหมายอื่น ๆ 
 
  จากภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว ข้าราชการ รวมถงึพนกังานราชการและลูกจา้งในสังกัด
กรมสรรพสามติ ซึ่งมีหน้าทีท่ั้งในการให้การบรกิาร และตรวจสอบการด าเนนิงานของภาคเอกชน และ
ประชาชน จ าเปน็ตอ้งใช้อ านาจหน้าที่ทีม่ีอยู่ตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งเป็นธรรม และต้องปฏิบัตหินา้ที่
ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ยึดถือระเบียบ กฎหมายอยา่งเคร่งครัด นอกเหนือจากนั้นจะต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยต้องรกัษาจรรยาข้าราชการตามที่มาตรา 78 แหง่พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าดว้ยการรักษาจรรยาข้าราชการ บญัญตัิไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือน
สามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศกัดิศ์รีความเป็นข้าราชการ”  
 
  กรมสรรพสามิต ได้ประกาศใช้ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าดว้ยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2552 โดยตระหนักถงึการน าข้อบังคบัตามประกาศดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม จึงได้
จัดท าคูม่ือการปฏิบตัิตามขอ้บังคบักรมสรรพสามิตว่าดว้ยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามติ ได้มคีู่มือและแนวทางการปฏิบตัิตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิตที่ชัดเจนในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิต และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผลเป็นรูปธรรม 
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คู่มือนี้จดัท าขึน้เพ่ือเปน็กรอบแนวทางในการปฏบิัตริาชการและประพฤตตินของข้าราชการ 
เพื่อขับเคลือ่นภารกิจของกรมสรรพสามติใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก ่
 
  1.  ซื่อสตัย์สุจรติและรับผดิชอบ 
 

  2.  ยดึมัน่และท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

  3.  ปฏิบัตหินา้ที่ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

  4.  มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน 
 

  5.  ปฏิบัตหินา้ที่ดว้ยความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
 

  6.  ปฏิบัตหินา้ที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
 

  7.  ด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ในคู่มือฉบับนี ้
 
  “จรรยาข้าราชการ” หมายถงึ จรรยาขา้ราชการของกรมสรรพสามติ 
 
  “ข้าราชการ”  หมายถงึ ข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถงึพนักงาน 

ราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามติ 
 

  “ข้อบังคบั”  หมายถงึ ข้อบังคับกรมสรรพสามติ วา่ด้วยจรรยา 
ข้าราชการกรมสรรพสามติ พ.ศ. 2552 
 

  “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล”  หมายถงึ  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  “ซื่อสตัย์”  หมายถงึ ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง  

ไม่หลอกลวง 
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  “สุจรติ”  หมายถงึ ปฏิบัตดิ้วยความมุ่งหมายในทางที่ด ีที่ชอบ 

ตามกฎหมาย และตามท านองครองธรรม 
 

  “รับผดิชอบ”  หมายถงึ ยอมรับผลทัง้ที่ดแีละไมด่ีในกิจการทีต่นได ้
กระท าไปหรือทีอ่ยู่ในการควบคมุดแูลของตน 
โดยต้องปฏบิัตหิน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ
จนส าเร็จเสร็จสิน้ดว้ยความถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการและวชิาชีพเพ่ือรักษา 
มาตรฐานงาน พรอ้มรบัผิดชอบต่อผลงานที่ได้
กระท าไป 
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บทท่ี 2 
 

บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรตำมแนวทำงจรรยำขำ้รำชกำร 
 
  ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่สว่นรวมด้วย
ความวิริยะ อตุสาหะ ซื่อสตัย์สุจริต เป็นแบบอย่างทีด่ ี และขณะเดียวกนัก็ตอ้งปฏิบัติตนตามแนวทาง
จรรยาขา้ราชการ ดงันี ้
 
  1.  บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏบิัตติามจรรยาขา้ราชการ 

  ข้าราชการทกุคนต้องปฏิบตัติามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีผูบ้รหิารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาปฏิบตัิตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี 
 
  2.  ข้อแนะน าเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามจรรยาข้าราชการ 

   2.1  ผู้บรหิารระดับสงู 

    2.1.1  สร้างและรักษาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับนโยบาย กระบวนงาน 
ข้อตกลง และการฝกึอบรมตา่ง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนนุตอ่การปฏิบัตติามจรรยาขา้ราชการอยา่งต่อเนื่อง 

    2.1.2  แสดงภาวะความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมและเปน็ต้นแบบในการ
ปฏิบัตแิละใหค้วามชดัเจนกบัผู้ใต้บังคับบญัชาในการปฏบิัตติามจรรยาขา้ราชการ 

    2.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการท างานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาขา้ราชการ และส่งเสริมให้เกดิพฤติกรรมทีม่ีจริยธรรม 

    2.1.4  ก าหนดนโยบายให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาไดเ้ขา้รบัการฝกึอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาขา้ราชการอยา่งสม่ าเสมอ 

    2.1.5  ยกย่อง ชมเชย เชดิชูเกยีรติ ข้าราชการที่ปฏิบตัิตามจรรยาข้าราชการ 

   2.2  ผู้บังคับบญัชา 

    2.2.1  ประพฤตตินเปน็แบบอย่างทีด่ีดว้ยการปฏิบตัติามจรรยาข้าราชการ 

    2.2.2  ดแูลให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัจรรยาข้าราชการ 
อย่างทั่วถึง 
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    2.2.3  จัดใหม้ีองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการและเปดิโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูบ้ังคบับัญชากับผู้ใต้บังคับบญัชา 

    2.2.4  ยกย่อง ชมเชย เชดิชูเกยีรติ ข้าราชการที่ปฏิบตัิตามจรรยาข้าราชการ 

   2.3  ข้าราชการ 

    2.3.1  ศกึษาท าความเขา้ใจข้อบังคับและปฏบิัตติามขอ้บังคบั 

    2.3.2  มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาข้าราชการ 

    2.3.3 สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศการท างานที่
มีจริยธรรม 

   2.4  หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

    2.4.1  ก าหนดวธิีการให้ข้าราชการได้รับทราบและเข้าใจจรรยาข้าราชการและ 
เมื่อมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานตัวแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อบงัคับ 
และให้ลงลายมือชือ่รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดว้ย 

    2.4.2  พัฒนากระบวนการท างานด้านบรหิารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับข้อบังคบั และส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาข้าราชการ 

    2.4.3  วางแผนและด าเนนิการพัฒนาข้าราชการทางด้านจริยธรรมและ
จรรยาขา้ราชการใหเ้ปน็ไปอย่างทั่วถึง 

    2.4.4  ส่งเสริมสนับสนุนขา้ราชการเกี่ยวกบัการปฏิบตัติามข้อบังคับ 

    2.4.5  ให้ค าปรกึษาและแนะน าเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ เพื่อให้การ
ปฏิบัตติามข้อบงัคับเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  กลไกกำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรขับเคลื่อนจรรยำขำ้รำชกำรกรมสรรพสำมิต 

  1.  เจตนารมณ์ของขอ้บังคบักรมสรรพสามติ ว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2552 
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  กรมสรรพสามติ จดัท าขอ้บังคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการขึน้ภายใต้กรอบพ้ืนฐานของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมสรรพสามิตที่พึงยึดถือมาโดยตลอด 
โดยมีเจตนาที่จะให้ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเปน็ขา้ราชการที่ด ีปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ 
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคณุธรรมและจริยธรรม มีเกยีรติและศกัดิ์ศรีความเป็นขา้ราชการ ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติเพื่อเป็นรายไดข้องรฐัในการพัฒนาประเทศต่อไป 

  2.  การขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 

   (1)  ผู้บรหิาร ก าหนดนโยบายขับเคลือ่น ผลักดัน โดยเฉพาะการเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีในการประพฤติดตีามจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 

   (2)  จดัท าหรือปรบัปรงุกลไกตา่ง ๆ ทางด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับ
การปฏิบัตติามจรรยาของกรมสรรพสามิต เช่น การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ 

   (3)  จดัท าส าเนาข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาข้าราชการทั้งที่เป็นเอกสารและสื่ออื่น ๆ 
แจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการของกรมสรรพสามติทุกคน และจดัเก็บไว้ในสถานทีต่่าง  ๆ
ท่ีข้าราชการสามารถไปคน้คว้าหาอ่านไดง้่ายและสะดวก 

   (4)  เผยแพรแ่ละฝกึอบรมท าความเขา้ใจเกี่ยวกับสาระ และวธิีการปฏิบตัิตาม
จรรยาขา้ราชการกรมสรรพสามิต  

   (5)  ก าหนดวธิีการรายงานการกระท าผดิและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

   (6)  ก าหนดให้มกีารรายงานประจ าปเีกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามจรรยาข้าราชการ
กรมสรรพสามติ เพ่ือให้ผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้งทุกฝา่ยไดท้ราบสภาพการด าเนนิงานดา้นจรรยาของกรมสรรพสามิต 
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บทท่ี 3 
 

กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิต พ.ศ. 2552 
 
  ข้าราชการมีหน้าที่ในการใหบ้ริการแก่ประชาชนผู้มาตดิต่อโดยใช้อ านาจหน้าที่ทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากรัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสมตามความคาดหวังของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ กรมสรรพสามิตได้ก าหนดข้อบังคบัให้ข้าราชการในสังกัดพึงยดึถือ
เป็นข้อปฏิบตัิ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ด ี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู เพื่อให้
การด าเนินการตามจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  จึงได้จดัท าคู่มือการ
ปฏิบัตติามข้อบงัคับนี้ขึน้ โดยก าหนดสาระส าคญัในการด าเนินงานเพื่อเปน็แนวปฏิบัติ ข้อพึงระวงั และ
กรณีตวัอย่าง ดังนี ้ 
 
 1.  ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผดิชอบ 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซือ่สตัย์สุจรติ และรบัผดิชอบ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที่ด ี
ทรงไว้ซึง่เกียรตแิละศกัดิศ์ร ีความเชือ่ถือไวว้างใจ ดว้ยความรับผดิชอบอย่างเต็มความสามารถ พรอ้มทั้ง
ได้รบัการยกย่องชืน่ชมของสังคมและประชาชนทัว่ไป 
 
  1.1  ซื่อสัตย์สุจริต : พึงปฏิบตัิหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด ท าในสิง่ที่ดงีาม ถกูต้อง และแยกเรื่องสว่นตวัออกจากเรือ่งหน้าทีก่ารงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏบิัตหิน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ไมมุ่่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบตัิงาน 
  (2)  ใชดุ้ลยพินิจในการตัดสนิใจด้วยความสุจรติตรงตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
  (3)  ไม่สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าใด ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินการอนัเปน็การหลบเลี่ยง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 
 
  ข้อพึงระวัง 
  ระมัดระวังการให้ค าปรึกษาแนะน า โดยการชี้แนะแนวทางการแกป้ัญหาต้องยดึหลกัการ 
กฎหมาย ระเบียบ และการใช้ดุลยพินิจที่ไมถู่กต้องในการตดัสินใจเกี่ยวกบัหน้าที่ราชการ 



๘ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวมายา เจา้หน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ในการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน ปรากฏว่า
ผู้ขายน าสนิค้าทีม่ีราคาสูงกว่าราคาตลาด พร้อมเสนอผลประโยชน์ให้แกน่างสาวมายา ทั้งนี้นางสาว
มายา ได้ท าการปฏิเสธจะรับผลประโยชนต์อบแทนทีผู่้ขายเสนอให้ และยนืยันว่าจะจดัซือ้เฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานที่มีราคาตรงตามราคามาตรฐานเท่านัน้ 
 
  1.2  รับผิดชอบต่อหน้ำที่ : พึงปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่างรับผดิชอบต่องานในหน้าที ่
ตอ่การตดัสินใจ ต่อการกระท า ต่อเป้าหมายและต่อผลงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  รับผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนไดป้ฏิบัตอิย่างมเีหตุผลและ
ถูกตอ้งชอบธรรม พร้อมทัง้ยินดแีก้ไขข้อผดิพลาดที่เกดิขึ้น 
  (2)  ควบคมุ ก ากบั ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรบัผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
  (3)  ต้องปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความรบัผิดชอบของตนอยา่งเต็มความสามารถ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายส่งผล
กระทบต่อการบรรลเุป้าหมายที่วางไว ้และการไมร่ับผดิชอบต่อผลการกระท าของตน 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายอิทธิฤทธิ์ ได้ให้ค าแนะน าและให้บริการกบัประชาชนที่มาตดิต่อด้วยความสุภาพและ
ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความรวดเร็วเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ถึงแม้ว่า
จะล่วงเลยเวลาราชการแล้วก็ตาม 
 
  1.3  รับผิดชอบต่อหน่วยงำน : ขา้ราชการพลเรือนพึงดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือสิน้เปลอืงเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบตัิ
ต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
 
 
 



๙ 

 

  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ช่วยกนัรักษาและใช้ทรพัย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
  (2)  เก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดีไม่ใหเ้กิดการสญูหาย 
  (3)  รู้จักการน าทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์คุ้มค่า 
   

ข้อพึงระวัง 
  ไม่ควรน าทรัพย์สินของทางราชการไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตัว ไม่รักษาประโยชน์และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางพุชซี่ เจา้หน้าทีธุ่รการ น ากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดยีวมาใช้ในการรา่งหรือท าส าเนา
หนังสอืทุกครั้ง และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครือ่งคอมพิวเตอร์ทกุครัง้เมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 
 
  1.4  มีจิตสำธำรณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเตม็ใจ มีจติมุ่ง
บริการ (service mind) อุทศิตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ให้บริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติประชาชนผู้รับบรกิาร 
  (2)  สอดส่องดแูลและให้บริการแกป่ระชาชนผูร้ับบรกิารดว้ยความสะดวก รวดเรว็ เสมอภาค 
ยุติธรรม และมีอธัยาศัยไมตรี 
  (3)  ให้บรกิารด้วยถ้อยค าทีสุ่ภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพต่อประชาชนผูร้ับบริการ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนคิ หรือ
ถ้อยค าที่ประชาชนผูร้ับบริการไมเ่ข้าใจ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายปวรรุจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก
และใกล้เวลาพักเที่ยงแลว้ แตน่ายปวรรุจ ก็ให้บรกิารต่อไปดว้ยความเต็มใจและสภุาพเรียบร้อยจนเสร็จ 
ท าให้ประชาชนผู้รบับรกิารเกิดความประทับใจ 
 
 



๑๐ 

 

 2.  ยึดมั่นและท ำในสิ่งที่ถกูต้อง 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์ทับซอ้น โดยยึดมั่นในความถกูต้อง 
เที่ยงธรรม ตามหลักกฎหมาย หลักคณุธรรม ยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเปน็หลกั 
มากกว่าผลประโยชน์สว่นตวั 
 
  2.1  กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง : พึงปฏิบัตหินา้ที่ราชการด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม 
ปฏิบัตติามค าสั่งของผูบ้ังคบับัญชาที่สัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถา้ค าสัง่นัน้มิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ตดัสินใจในหนา้ที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ แม้จะเป็นผลร้ายต่อตนเอง เสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าทีห่รือเสี่ยงต่อชวีติ 
  (2)  ปฏิบัตหินา้ที่ตามกฎหมาย และค าสัง่ของผู้บงัคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายยดึถือ
ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกัและกล้ายนืหยดัในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3)  แกไ้ขปัญหาข้อขัดแย้งโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ บนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การสั่งการ การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคบับัญชาปฏิบัตงิานควรมีความชดัเจน ถูกต้อง โดยค านึงถงึ
ข้อบงัคบั และหลักนิตธิรรม หลกัคุณธรรม การโตแ้ยง้ผู้บงัคับบญัชาควรกระท าดว้ยความสุภาพและมีเหตุผล 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  ในการจดัซือ้จัดจ้าง นายรณพีร์ เจ้าหนา้ที่การเงนิ ได้เสนอผู้บงัคับบัญชาสั่งจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้ธนาคารผู้รบัโอนสทิธิการรับค่าจ้าง แต่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ช าระค่าจ้างใหแ้ก่ผู้รับจ้าง นายรณพีร ์
เหน็วา่ค าสัง่ดงักลา่วไมถู่กต้องตามกฎหมาย จงึไดน้ าหลักฐานการโอนสิทธิการรับค่าจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
หากผู้บงัคับบัญชายืนยันใหป้ฏิบัตติามค าสั่ง นายรณพีร ์ควรบันทึกเปน็ลายลักษณอ์ักษรเสนอแนวทางที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าจะตอ้งจ่ายค่าจ้างใหแ้ก่ผู้รบัโอนสิทธิคือธนาคาร 
 
 
 



๑๑ 

 

  2.2  ยึดม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเทีย่งตรง : พึงปฏิบัตหิน้าทีร่าชการโดยเหน็แก่
ประโยชน์สว่นรวม ไม่เหน็แก่ประโยชน์สว่นตวัและพวกพ้อง 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัตหินา้ที่โดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
  (2)  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไมว่่าจะเป็นของขวญั รางวัล
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ 
  (3)  กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระท าผิด แม้ผู้กระท าผิดจะเป็นญาติ เพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้บงัคับบัญชาของตน 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การกระท าทีน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรตศิักดิแ์ละศักดิ์ศรขีองต าแหนง่
หน้าที่ของตน แม้จะไม่ผิดกฎหมาย และไม่ควรรบัเป็นทีป่รึกษาให้กับบริษัทหรือห้างร้านที่มีความสมัพันธ์
เกี่ยวขอ้งกบังานในหน้าทีร่าชการทีต่นปฏิบัติ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายไม ้ ได้พบเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานมีพฤตกิรรมไม่ปฏิบตัิตามระเบียบสอ่ไปในทางทจุริต
ซึ่งจะสง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  จึงไดร้ายงานต่อผู้บงัคับบัญชาถึงแม้จะรู้วา่เพื่อนรว่มงานเป็นที่
ชอบพอของหวัหน้างาน แม้เพื่อนร่วมงานผู้นัน้เสนอที่จะใหเ้งนิจ านวนหนึง่หากไม่รายงานพฤติกรรม
ดังกลา่วของตน 
 
 3.  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการตามมาตรฐานในการปฏิบัตงิานดว้ยความถูกต้อง แมน่ย า ตรงตาม
ความคาดหวังของประชาชน มีกลไกการท างานที่ชดัเจนสามารถชีแ้จงล าดับขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา
และผู้รบัผิดชอบ และพร้อมรับการตรวจสอบ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

  3.1  โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบตัิหน้าทีร่าชการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้และพร้อมที่จะเปดิเผยข้อมูล 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ประกาศหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน ระยะเวลา และผู้รบัผดิชอบการปฏิบตังิานให้ทราบทัว่กนั 
  (2)  ปฏิบัตงิานตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 
  (3)  ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได ้
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ และการไม่ชีแ้จงหรืออธิบายเหตุผล
ที่เหมาะสมต่อผู้รบับรกิารในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบตัิหรือกระท าตามค าขอได้ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายหวัง เป็นกรรมการจัดจา้งเพ่ือพิจารณาคัดเลอืกบรษิัทเข้ามาด าเนนิการตดิตัง้เครื่อง 
ปรับอากาศอาคารหลังใหม่ ซึ่งบริษัทเพ่ือนของนายหวัง เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยและต้องการรู้กฏเกณฑ์
การคดัเลือก นายหวงั จึงไดแ้จ้งวา่สามารถให้ข้อมูลได้ตามกรอบของกฎ ระเบียบ ค าสั่งเท่านั้น ทัง้นี้เพื่อ
ความเปน็ธรรมกบัทุกฝ่ายและประโยชน์สูงสดุกับทางราชการ 
 
  3.2  ตรวจสอบ : พึงปฏิบัติหนา้ที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราช พร้อมรับ
การตรวจสอบ และรับผดิชอบในผลของการตรวจสอบ 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัตหินา้ที่ตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแผนการปฏบิัติ 
  (2)  จดัเก็บข้อมูล หลักฐานการด าเนนิงานอย่างเปน็ระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
  (3)  รับผดิชอบในผลของการกระท าที่ผดิพลาด 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และการไม่เก็บเอกสาร
หลักฐานในการปฏบิัตหิน้าทีร่าชการไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือรับการตรวจสอบ 
 
 
 



๑๓ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นางรอบคอบ เจา้หน้าที่การเงนิ ได้เก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินทีไ่ดด้ าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบสามารถน าเอกสารหลักฐาน
ดังกลา่วมาให้ตรวจสอบได้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
 
 4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อให ้
ผลงานมคีุณภาพมากกว่าเดมิ พัฒนาทีมงาน สร้างความสามัคคี และการมีส่วนรว่มในการปฏบิัติงาน  
มุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
 
  4.1  มุ่งคุณภำพ ประสิทธภิำพ และประสิทธผิล : พึงปฏิบัตหินา้ที่ราชการดว้ยความ
รอบคอบระมดัระวังรักษาผลประโยชนข์องทางราชการให้บรรลเุป้าหมายที่สว่นราชการก าหนด 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัตหินา้ที่ราชการด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มทีเ่พื่อให้งาน
ส าเร็จทันเวลาบังเกิดผลดแีก่ทางราชการ 
  (2)  ปฏบิัตงิานอยา่งมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มทีด่้วยความ
ถูกตอ้ง รอบคอบ ระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องทางราชการอย่างเต็มความสามารถ 
  (3)  มุ่งมัน่ปฏิบตัหิน้าที่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการ ทีถู่กต้อง
และเป็นธรรม 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้เวลาราชการเพ่ือท างานส่วนตัว ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ในการปฏบิัติราชการโดย
ไม่มีเหตอุันควร การก าหนดมาตรฐานการท างานทีต่่ ากวา่สมรรถนะในต าแหนง่ของตนเอง 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวเปด็ปุก๊ ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัตหินา้ที่แทนเพ่ือนร่วมงานที่ปว่ยทั้งทีต่นเองไม่
ช านาญ แตก่็ไมป่ฏิเสธพยายามใช้ศักยภาพของตนเองโดยขอค าปรกึษาและค าแนะน าจากผูบ้ังคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงานเสมอ และหลายครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ลว่งเลยเวลาราชการเพ่ือความรอบคอบและทันเวลา
ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 



๑๔ 

 

  4.2  พัฒนำงำนและทีมงำน : พึงพัฒนาการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการโดยใช้วธิีการสร้าง
เสริมกระบวนงานที่ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมอืด้วยความเตม็ใจกับผูร้่วมงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  มุง่เนน้การปฏิบตัิและท างานเป็นทีม รวมพลังสามัคคีกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  (2)  พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได ้
  (3)  จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทัง้สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่สามารถท างานเป็นทีม ไมร่ับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ขาดความเอาใจใส่
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วยความรีบร้อน ไม่ละเอียดรอบคอบ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายวายุ ผู้อ านวยการส านัก ได้ประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเปน็ประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัญหาข้อที่ควรปรับปรงุในการท างาน และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขและพัฒนารว่มกัน ก่อใหเ้กิด
ความสามัคคแีละการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บงัคับบญัชาไปฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาคณุภาพงานและคุณภาพชีวิต 
 
  4.3  พัฒนำตนเอง : พึงปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการท างานของตน และมองหาโอกาสน าเทคโนโลยีใหม ่ ๆ เขา้มาชว่ยในการ
พัฒนา 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  พฒันาตนเองใหม้ีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
  (2)  ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพ วิทยาการใหม ่ๆ อย่างตอ่เนื่อง  
  (3)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความ
ระมดัระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 
 



๑๕ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะในการปฏิบตัหิน้าที ่
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวเรียม มคีวามสนใจใฝ่รู้แมว้่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและเข้ารับอบรม
ด้านคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รบักลบัมาสนับสนนุและพัฒนางานในหน้าที่ใหม้ีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำพและควำมเป็นธรรม 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มคีวามเอื้ออาทรอย่างเทา่เทียมกัน
และมเีหตุผลโดยปราศจากอคติ ไมก่ระท าการใดเป็นการช่วยเหลือ อุปถมัภ์หรอืเลอืกปฏิบตัิต่อบุคคลใด
อย่างไม่ยตุิธรรม 
 
  5.1  ยึดม่ันระบบควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม : พึงปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วย
ความสุภาพมีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน และผูร้ว่มงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความสุภาพมีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ของตนและหนว่ยงานอื่น 
  (2)  ปฏิบัติต่อประชาชนผู้รบับริการ และผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
  (3)  ปฏิบัตหินา้ที่โดยใช้หลกัการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกนั 
 
  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการปฏิบัตหินา้ที่ซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและยตุิธรรม และการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 
 
 
 



๑๖ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นายราม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการประชาชน ในวันนั้นมปีระชาชนมารบับริการเป็น
จ านวนมาก และใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว ขณะเดียวกนัมีญาตขิองนายราม มาใช้บริการด้วย แต่นายราม ก็ใหบ้ริการ
ด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพและไม่เลอืกปฏิบตัโิดยไม่ค านึงว่าจะเป็นญาติหรือประชาชนทั่วไป 
 
  5.2  ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าทีร่าชการดว้ยความเที่ยงตรง ยุตธิรรม โดย
ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออิทธิพลของบุคคลใด เพ่ือใหต้นเองหรือผู้อืน่ได้รับผลประโยชนอ์ื่นใดอันมคิวร 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการชว่ยเหลอือุปถัมภ์พวกพ้อง หรือเลือกปฏิบตัิอยา่งไม่
เท่าเทียม 
  (2)  ยดึมัน่ในหลกัเกณฑ์การปฏิบัตหิน้าที่ตอ่ผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรม 
  (3)  ปฏิบัตหินา้ที่ราชการดว้ยความเที่ยงธรรม และเปน็กลาง 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือกระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์พวกพ้อง 
หรือกลัน่แกล้งผูห้นึง่ผู้ใด อนัเปน็การเลือกปฏิบัตเิพราะเหตคุวามรู้สึกส่วนตวั ความสัมพันธ์สว่นตวัหรอื
ผลประโยชน์อนัมิชอบ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายรัชชานนท์ ไดร้ับแตง่ตั้งให้เปน็กรรมการออกข้อสอบและคดัเลือกข้อสอบในการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการ ปรากฏวา่ญาติของนายรชัชานนท ์ ได้มาสมคัรสอบดว้ย 
นายรัชชานนท์ จึงไดข้อถอนตวัออกจากการเปน็กรรมการ 
 
 6.  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองของประเทศ 
 
  สำระส ำคัญ 
  พึงยึดมั่นเคารพกฎหมาย กฎของสังคม สิทธิเสรีภาพศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และผู้อืน่อย่างเท่าเทียมกัน เอื้ออาทรเมตตาต่อเพื่อนมนษุย์ มีความสมานฉันท์ มีความจงรกัภักดตี่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์พิทักษ์รักษาสิง่แวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 
 



๑๗ 

 

  6.1  เคำรพกฎหมำยและกฎของสังคม : พึงจงรักภักดตี่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
เคารพและปฏิบตัติามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏบิัตขิองสังคม 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏบิัตหิน้าทีแ่ละปฏิบตัิตนดว้ยความจงรักภักดตี่อ ชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
เคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและธรรมเนียม
ปฏิบัตขิองสังคม 
  (2)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ และในการปฏิบัตกิาร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
  (3)  แจ้งเบาะแสและหลีกเลี่ยงการกระท าในสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย นอกเหนืออ านาจหน้าที ่
หรือขาดจริยธรรมส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานจริยธรรมตามจรรยาข้าราชการ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบตัิตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่พยายามศึกษาเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายเกง่กาจ ต้องการสรา้งบ้านใหม ่ ขณะเดียวกนักต็้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจงึได้
ลักลอบน าเขา้ไม้สกัทองจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย นายกล้าหาญ ซึง่เปน็เพ่ือนสนิท
รู้ข่าวจึงได้เตือนนายเก่งกาจ ว่าการกระท าดงักล่าวไม่ถูกต้องเป็นการผดิกฎหมาย เมื่อนายเกง่กาจ     
ไม่เชื่อฟัง นายกล้าหาญ จึงได้แจง้เบาะแสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
 
  6.2  เคำรพบุคคล : พึงเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์รี และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่า
เทียมกัน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทร เมตตาตอ่เพื่อน
มนุษย์ ส่งเสริมให้เกดิความสมานฉันท ์การมีส่วนรว่มของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  (2)  เคารพต่อความเชื่อ ค่านิยมของบุคคลและเพ่ือนร่วมงาน 
  (3)  ปฏิบัตตินเปน็บุคคลตน้แบบในการปฏิบตัิหน้าที่พลเมืองทีด่ีของประเทศ 
 
 



๑๘ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  การประพฤติปฏิบัติตนอันอาจกระทบถึงสิทธิและศักดิ์ศรขีองผู้อื่น เชื่อมั่นในความคิดเห็น
ของตนเองเปน็ทีต่ั้งจนละเลยความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายใจดี เจา้หน้าที่ธรุการ ได้ใหค้วามช่วยเหลือและน าการตดิตอ่ราชการแกน่ายอาข่า 
ซึ่งเป็นชาวเขาด้วยความเตม็ใจและอัธยาศัยอันดีโดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนาแต่อย่างใด 
 
  6.3  รักษ์สิ่งแวดล้อม : พึงปฏิบัตหินา้ที่ราชการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั คุ้มค่า 
และตระหนกัรู้ในการรักษาและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยัง่ยืน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ค่า 
  (2)  ต่อต้านการท าลายทรัพยากรของชาตซิึ่งจะน ามาสู่ภัยพิบตัิของประชาชนและประเทศชาต ิ
  (3)  พิทักษร์ักษาสิง่แวดลอ้มและพลังงานของประเทศ  
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาตโิดยขาดความระมดัระวงัอาจจะท าให้เกิดการสิน้เปลืองมาก
เกินความจ าเปน็ และขาดจติส านกึในการพิทักษ์รกัษาทรัพยากรธรรมชาตโิดยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายประหยดั เจ้าหน้าที่ธุรการ เหน็ก๊อกน้ าในห้องน้ าเปดิอยู่โดยไมม่ีผู้ใดใช้จึงเดนิเขา้ไป
ปิดก๊อกน้ านั้น เพื่อไม่ให้สิน้เปลื้องน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ และทีบ่้านเมื่อนายประหยดั ซกัผ้าเสร็จก็
มิได้ทิง้น้ าที่ใช้ซักผา้แต่เอาไปรดต้นไม ้เพ่ือเปน็การประหยัดน้ า  
 
  6.4  ใฝ่หำควำมรู ้ : พึงเรยีนรู้และพัฒนาตนเองดว้ยความพากเพียร เพื่อประโยชน์ใน
การท างานและการด ารงชวีติอย่างต่อเนื่อง 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้และพัฒนา
งานใหไ้ด้ผลงานที่มีคุณภาพ คุ้มคา่ และมมีาตรฐานทีด่ีขึน้ 
  (2)  พัฒนากลไกการท างาน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานโดยค านึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิต 
  (3)  มุ่งมัน่ ทุม่เทในการท างานอย่างเตม็ความสามารถ 



๑๙ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และไม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวอิงอร นักวิชาการเงินและบญัชี มักจะเปน็ผู้อาสาเสนอตนขอสมคัรเข้ารบัการ
อบรมสมัมนาวิชาการ กฎหมาย ระเบียบการเงนิการคลังที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานในหน้าที่เสมอ 
ถึงแมว้่าจะอบรมสัมมนาในวันหยุดราชการ และได้น าความรู้ที่ไดร้ับกลับมาเผยแพร่และพัฒนางานให้ดีขึน้ 
 
  6.5  ยึดม่ันหลักคุณธรรมในกำรด ำรงชีวิต : พึงประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาทีต่นเองนบัถือดว้ยความมีสติ เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่แก่บคุคลอืน่ตามสมควร ยึดมั่นตามวฒันธรรม
และประเพณีอนัดขีองสงัคมไทย 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัตติามค าสอนทางศาสนาทีต่นนับถือเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวติ 
  (2)  คิดดี ท าด ีขยันหมัน่เพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแพร ่รู้รักสามัคคี ประหยดัมัธยัสถ์ 
  (3)  ตดัสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆดว้ยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุริต 
มีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปญัญาในการด าเนินชวีิต ไมโ่ลภไมต่ระหนี่ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ขยนัหมัน่เพียร ไม่ยึดหลักคุณธรรม ไมร่ับผดิชอบต่อสงัคม และไม่ปฏิบตัติามค า
สอนในพระพุทธศาสนา 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายเอื้อเฟ้ือ นักทรัพยากรบุคคล ขับรถยนต์ไปท างานระหว่างทางพบนายเด่นชัย นักการ
ภารโรง ยืนรอรถประจ าทางอยู่ จึงได้รบันายเดน่ชัย ไปท างานด้วยกัน 
 
 7.  ด ำรงชีวิตตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  
  สำระส ำคัญ 
  พึงศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว พร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้เปน็แนวทางในการด าเนินชวีิตและปฏิบตัิหน้าที่ที่เป็นประโยชน์สขุ



๒๐ 

 

แก่ประชาชน การด ารงชีวติอย่างพอประมาณ มีความอตุสาหะขยนัหมัน่เพียร ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกนิ
ศักยภาพของตน  ด าเนินชวีติโดยสร้างภมูิคุ้มกัน 
 
  7.1  หลักพอประมำณ : พึงด ารงตนดว้ยความด้วยความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เกินฐานะของตน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ศึกษาเรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ 
เป็นแนวทางในการด าเนนิชวีิตและปฏิบัตริาชการ 
  (2)  ศึกษาเรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสม
กับฐานะของตนเองและสังคม 
  (3)  ขยันหมั่นเพียร ประหยดัมัธยัสถ์ ให้สามารถพึงพาตนเองได้ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ประหยดัมธัยัสภ์ ไม่ขยันหมัน่เพียรและการด าเนนิชีวติอย่างไม่พอประมาณ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางประหยัด ได้จดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายครวัเรือนท าให้สามารถวางแผนการใช้เงนิส าหรับ
ตนเองและครอบครัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ตดัค่าใช้จา่ยที่ไม่จ าเปน็ท าใหม้ีเงนิเหลือเกบ็ออม 
 
  7.2  หลักมีเหตุผล : พึงศกึษา วิเคราะหข์้อมูล และเหตุปัจจัยอย่างครบถว้นรอบด้าน 
เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสนิใจในการด าเนนิการใด ๆ 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  การยึดหลักความมีเหตผุลโดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ถูกต้องโปรง่ใส 
เป็นธรรมก่อนตดัสินใจด าเนนิการใด ๆ 
  (2)  การพิจารณาและตัดสนิใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ 
  (3)  การประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่แีก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการนอ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
 
 
 



๒๑ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  การพิจารณาและตดัสินใจอย่างไมม่ีเหตุผล มีอคต ิ ไม่รอบคอบ และไมด่ าเนินชวีิตตาม
สถานการณ ์บรบิท และสภาพสังคม 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายชอบ เปน็ผู้รักการอา่นหนังสอื มหีนังสอืที่อ่านแลว้เปน็จ านวนมาก จงึได้ชักชวน
ผู้ใต้บังคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานบริจาคทรัพย์และหนงัสือดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน 
 
  7.3  หลักสร้ำงภูมิคุ้มกัน : พึงอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เก็บออม และวางแผน
การด าเนนิชวีิต โดยค านึงถงึความเปน็ไปได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ยึดหลักการมีภมูิคุ้มกนัที่ดี ด้วยการด าเนนิชีวติและปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมาย มีการ
วางแผนและด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายดว้ยความรอบคอบ ประหยดั อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรู้
และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
  (2)  เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดา้นตา่ง  ๆที่จะเกดิขึน้ โดยค านึงถงึ
ความเปน็ไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
  (3)  ศึกษาเรียนรูท้ี่จะด าเนนิชีวติบนพื้นฐานของความมภีูมิคุ้มกนัในตวัทีด่ีมีความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั มคีุณธรรมและรับผดิชอบตอ่สังคม 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่อุตสาหะ ขยนัหมั่นเพียร ไม่ใช้ทักษะและสมรรถนะของตนอย่างเต็มที ่ และการ
ไม่นบัเปน็หน้าที่ที่จะเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศกัยภาพของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายใจดี เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับเงินเดือนน้อย แต่ที่บา้นของนายใจดี มีพ้ืนที่ว่างพอที่จะ
ท าเกษตรสวนครวัได ้ เพ่ือเปน็การลดคา่ใช้จ่ายประจ าวนั จึงใชเ้วลาวา่งจากราชการหลังเลิกงานและวนัหยดุ
ปลูกพืชผกัสวนครวัและเลี้ยงไก่ส าหรับบรโิภค และสว่นที่เหลือก็จ าหนา่ย ท าให้มรีายไดเ้พ่ิมและเหลือเก็บออม
    


