
บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 
  กรมสรรพสามิต ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลักของกระทรวงการคลัง
มีภารกิจส าคัญในการจัดเก็บภาษีเพื่อน ามาพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการด้วยการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามหลักสากล ป้อ งกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายสรรพสามิต โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม สร้างกลไกการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและพัฒนาการบริหารองค์กรให้มีความทันสมัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายอื่น ๆ 
 
  จากภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
กรมสรรพสามิต ซึ่งมีหน้าที่ทั้งในการให้การบริการ และตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชน 
และประชาชน จ าเป็นต้องใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนั้นจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ บัญญัติไว้ว่า 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์
ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ”  
 
  กรมสรรพสามิต ได้ประกาศใช้ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 โดยตระหนักถึงการน าข้อบังคับตามประกาศดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิต  
ได้มีคู่มือและแนวทางการปฏิบัตติามข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิตที่ชัดเจนในการ
สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิต 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผลเป็นรูปธรรม 
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คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของ
ข้าราชการ  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมสรรพสามิตให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ 
 
  1.  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 

  2.  ยึดมั่นและท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

  3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

  4.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

  5.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
 

  6.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
 

  7.  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ในคู่มือฉบับนี้ 
 
  “จรรยาข้าราชการ” หมายถึง จรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิต 
 
  “ข้าราชการ”  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถึงพนักงาน 

ราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิต 
 

  “ข้อบังคับ”  หมายถึง ข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 
 

  “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล”  หมายถึง  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  “ซื่อสัตย์”  หมายถึง ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง  

ไม่หลอกลวง 
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  “สุจริต”  หมายถึง ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ดี ที่ชอบ 

ตามกฎหมาย และตามท านองครองธรรม 
 

  “รับผิดชอบ”  หมายถึง ยอมรับผลท้ังที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ 
กระท าไปหรือที่อยู่ในการควบคุมดูแลของตน 
โดยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
จนส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยความถูกต้องตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือรักษามาตรฐานงาน 
พร้อมรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไป 
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บทท่ี 2 
 

บทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรตำมแนวทำงจรรยำขำ้รำชกำร 
 
  ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตน
ตามแนวทางจรรยาข้าราชการ ดังนี้ 
 
  1.  บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

  ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัตติามขอ้บังคบัอย่างเครง่ครดั โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
  2.  ข้อแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

   2.1  ผู้บริหารระดับสูง 

    2.1.1  สร้างและรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนโยบาย กระบวนงาน 
ข้อตกลง และการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
อย่างต่อเนื่อง 

    2.1.2  แสดงภาวะความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติและให้ความชัดเจนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

    2.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการท างานให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

    2.1.4  ก าหนดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 

    2.1.5  ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ข้าราชการที่ปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการ 

   2.2  ผู้บังคับบัญชา 

    2.2.1  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ    
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2.2.2  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาข้าราชการ อย่างทั่วถึง 

    2.2.3  จัดให้มีองค์ความรู้ที ่เกี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการและ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

    2.2.4  ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ข้าราชการที่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ 

   2.3  ข้าราชการ 

    2.3.1  ศึกษาท าความเข้าใจข้อบังคับและปฏิบัติตามข้อบังคับ 

    2.3.2  มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการ 

    2.3.3  สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศ
การท างานที่มีจริยธรรม 

   2.4  หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

    2.4.1  ก าหนดวิธีการให้ข้าราชการได้รับทราบและเข้าใจจรรยา
ข้าราชการและเมื่อมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานตัวแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าว
ทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และให้ลงลายมือชื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย 

    2.4.2  พัฒนากระบวนการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

    2.4.3  วางแผนและด าเนินการพัฒนาข้าราชการทางด้านจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

    2.4.4  ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ 

    2.4.5  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ เพ่ือให้
การปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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กลไกกำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรขับเคลื่อนจรรยำขำ้รำชกำรกรมสรรพสำมิต 

  1.  เจตนารมณ์ของข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2552 
  กรมสรรพสามิต จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขึ้นภายใต้กรอบพ้ืนฐานของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมสรรพสามิตที่พึงยึดถือ
มาโดยตลอด โดยมีเจตนาที่จะให้ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้ าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

  2.  การขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 

   (1)  ผู้บริหาร ก าหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการประพฤติดีตามจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต 

   (2)  จัดท าหรือปรับปรุงกลไกต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติตามจรรยาของกรมสรรพสามิต เช่น การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการ 

   (3)  จัดท าส าเนาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการทั้งที่เป็นเอกสารและสื่ออื่น ๆ 
แจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตทุกคน และจัดเก็บไว้ใน
สถานที่ต่าง ๆ ที่ข้าราชการสามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายและสะดวก 

   (4)  เผยแพร่และฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ และวิธีการปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต  

   (5)  ก าหนดวิธีการรายงานการกระท าผิดและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

   (6)  ก าหนดให้มีการรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามจรรยา
ข้าราชการกรมสรรพสามิต เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสภาพการด าเนินงานด้านจรรยา
ของกรมสรรพสามิต 
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บทท่ี 3 
 

กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิต พ.ศ. 2552 
 
  ข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อโดยใช้อ านาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสมตามความคาดหวังของประชาชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ กรมสรรพสามิตได้ก าหนดข้อบังคับให้ข้าราชการในสังกัด
พึงยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควรค่าแก่การยกย่อง
เชิดชู เพ่ือให้การด าเนินการตามจรรยาข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ขึ้น โดยก าหนดสาระส าคัญในการด าเนินงาน เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติ ข้อพึงระวัง และกรณีตัวอย่าง ดังนี้  
 
 1.  ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ีทรงไว้ซึ่งเกียรตแิละศกัดิศ์ร ีความเชื่อถอืไว้วางใจ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเตม็ความสามารถ 
พร้อมทั้งได้รับการยกย่องชื่นชมของสังคมและประชาชนทั่วไป 
 
  1.1  ซื่อสัตย์สุจริต : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ท าในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องหน้าที่การงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
  (2)  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  (3)  ไม่สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 
 
  ข้อพึงระวัง 
  ระมัดระวังการให้ค าปรึกษาแนะน า โดยการชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต้องยึดหลักการ 
กฎหมาย ระเบียบ และการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ 



๘ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวมายา เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ปรากฏว่า
ผู้ขายน าสินค้าที่มีราคาสูงกว่าราคาตลาด พร้อมเสนอผลประโยชน์ให้แ ก่นางสาวมายา ทั้งนี้
นางสาวมายา ได้ท าการปฏิเสธจะรับผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ขายเสนอให้ และยืนยันว่าจะจัดซื้อ
เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่มีราคาตรงตามราคามาตรฐานเท่านั้น 
 
  1.2  รับผิดชอบต่อหน้ำที่ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระท า ต่อเป้าหมายและต่อผลงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
และถูกต้องชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  (2)  ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
  (3)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการไม่รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายอิทธิฤทธิ์ ได้ให้ค าแนะน าและให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อด้วยความสุภาพ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ 
ถึงแม้ว่าจะล่วงเลยเวลาราชการแล้วก็ตาม 
 
  1.3  รับผิดชอบต่อหน่วยงำน : ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
 
 
 



๙ 

 

  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
  (2)  เก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดการสูญหาย 
  (3)  รู้จักการน าทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
   

ข้อพึงระวัง 
  ไม่ควรน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ไม่รักษาประโยชน์
และทรัพย์สินของทางราชการ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางพุชซี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ น ากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวมาใช้ในการร่างหรือ
ท าส าเนาหนังสือทุกครั้ง และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
 
  1.4  มีจิตสำธำรณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ 
มีจิตมุ่งบริการ (service mind) อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ให้บริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติประชาชน
ผู้รับบริการ 
  (2)  สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
  (3)  ให้บริการด้วยถ้อยค าที่สุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพต่อประชาชนผู้รับบริการ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 
หรือถ้อยค าที่ประชาชนผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายปวรรุจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มารับบริการเป็น
จ านวนมากและใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว แต่นายปวรรุจ ก็ให้บริการต่อไปด้วยความเต็มใจและสุภาพ
เรียบร้อยจนเสร็จ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
 



๑๐ 

 

 2.  ยึดมั่นและท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดมั่นในความถูกต้อง 
เที่ยงธรรม ตามหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม ยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 
 
  2.1  กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม 
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถ้าค าสั่งนั้นมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ตัดสินใจในหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาต ิแม้จะเป็นผลร้ายต่อตนเอง เสี่ยงต่อความมั่นคงในหน้าที่หรือเสี่ยงต่อชีวิต 
  (2)  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3)  แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ บนพ้ืนฐานของ
กฎหมาย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การสั่งการ การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานควรมีความชัดเจน ถูกต้อง 
โดยค านึงถึงขอ้บังคบั และหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม การโต้แย้งผู้บังคบับญัชาควรกระท าด้วยความ
สุภาพและมีเหตุผล 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  ในการจัดซื้อจัดจ้าง นายรณพีร์ เจ้าหน้าที่การเงิน ได้เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้ธนาคารผู้รับโอนสิทธิการรับค่าจ้าง แต่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ช าระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  
นายรณพีร์ เห็นว่าค าสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้น าหลักฐานการโอนสิทธิการรับค่าจ้าง
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง นายรณพีร์ ควรบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับโอนสิทธิคือ
ธนาคาร 
 



๑๑ 

 

  2.2  ยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงตรง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความถูกตอ้งตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
  (2)  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ 
รางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ 
  (3)  กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระท าผิด แม้ผู้กระท าผิดจะเป็นญาติ 
เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาของตน 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การกระท าที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของต าแหน่ง
หน้าที่ของตน แม้จะไม่ผิดกฎหมาย และไม่ควรรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือห้างร้านที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ราชการที่ตนปฏิบัติ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายไม้ ได้พบเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบส่อไปในทาง
ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน   จึงได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงแม้จะรู้ว่า
เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ชอบพอของหัวหน้างาน แม้เพื่อนร่วมงานผู้นั้นเสนอที่จะให้เงินจ านวนหนึ่ง
หากไม่รายงานพฤติกรรมดังกล่าวของตน 
 
 3.  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง แม่นย า ตรงตาม
ความคาดหวังของประชาชน มีกลไกการท างานที่ชัดเจนสามารถชี้แจงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ และพร้อมรับการตรวจสอบ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

  3.1  โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ให้ทราบทั่วกัน 
  (2)  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  (3)  ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าการ
ตามค าขอได้ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และการไม่ชี้แจงหรืออธิบาย
เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค าขอได้ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายหวัง เป็นกรรมการจัดจ้างเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ามาด าเนินการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศอาคารหลังใหม่ ซึ่งบริษัทเพื่อนของนายหวัง เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วย
และต้องการรู้กฎเกณฑ์การคัดเลือก นายหวัง จึงได้แจ้งว่าสามารถให้ข้อมูลได้ตามกรอบของกฎ 
ระเบียบ ค าสั่งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 
 
  3.2  ตรวจสอบได ้: พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบ 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และแผนการปฏิบัติ 
  (2)  จัดเก็บข้อมูล หลักฐานการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
  (3)  รับผิดชอบในผลของการกระท าที่ผิดพลาด 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และการไม่เก็บ
เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้อย่างเป็นระบบเพื่อรับการตรวจสอบ 
 



๑๓ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นางรอบคอบ เจ้าหน้าที่การเงิน ได้เก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่ได้ด าเนิ นการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบสามารถน า
เอกสารหลักฐานดังกล่าวมาให้ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
 
 4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิทยาการที่ทันสมั ย 
เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพมากกว่าเดิม พัฒนาทีมงาน สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน  มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
  4.1  มุ่งคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรอบคอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการก าหนด 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือให้
งานส าเร็จทันเวลาบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  (2)  ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วย
ความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มความสามารถ 
  (3)  มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้เวลาราชการเพ่ือท างานส่วนตัว ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
โดยไม่มีเหตุอันควร การก าหนดมาตรฐานการท างานที่ต่ ากว่าสมรรถนะในต าแหน่งของตนเอง 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวเป็ดปุ๊ก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานที่ป่วยทั้งที่ตนเอง
ไม่ช านาญ แต่ก็ไม่ปฏิเสธพยายามใช้ศักยภาพของตนเองโดยขอค าปรึกษาและค าแนะน าจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเสมอ และหลายครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเลยเวลาราชการเพ่ือความ
รอบคอบและทันเวลาท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 



๑๔ 

 

  4.2  พัฒนำงำนและทีมงำน : พึงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้วิธีการ
สร้างเสริมกระบวนงานที่ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับผู้ร่วมงาน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติและท างานเป็นทีม รวมพลังสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  (2)  พัฒนาระบบการท างานใหไ้ดผ้ลงานที่ดีมคีุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
และเป็นแบบอย่างได้ 
  (3)  จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เอื้อต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่สามารถท างานเป็นทีม ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ขาดความ
เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรีบร้อน ไม่ละเอียดรอบคอบ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายวายุ ผู้อ านวยการส านัก ได้ประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาขอ้ที่ควรปรับปรุงในการท างาน และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน 
ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาไปฝึกอบร ม
ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต 
 
  4.3  พัฒนำตนเอง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานของตน และมองหาโอกาสน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ
พัฒนา 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (2)  ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ วิทยาการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  (3)  ดูแลรักษาและใช้ทรพัย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 
 



๑๕ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวเรียม มีความสนใจใฝ่รู้แม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและเข้ารับ
อบรมด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับกลับมาสนับสนุนและพัฒนางานในหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม 
 
  สำระส ำคัญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเอื้ออาทรอย่างเท่าเทียมกัน
และมีเหตุผลโดยปราศจากอคติ ไม่กระท าการใดเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดอย่างไม่ยุติธรรม 
 
  5.1  ยึดมั่นระบบควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความสุภาพมีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน และผู้ร่วมงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของตนและหน่วยงานอื่น 
  (2)  ปฏิบัติต่อประชาชนผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  (3)  ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกัน 
 
  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม และการ
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 
 



๑๖ 

 

  กรณีตัวอย่ำง 
  นายราม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีประชาชนมารับบริการ
เป็นจ านวนมาก และใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว ขณะเดียวกันมีญาติของนายราม มาใช้บริการด้วย 
แต่นายราม ก็ให้บริการด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ค านึงว่าจะเป็น
ญาติหรือประชาชนทั่วไป 
 
  5.2  ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม 
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออิทธิพลของบุคคลใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์อื่นใด
อันมิควร 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์พวกพ้อง หรือเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียม 
  (2)  ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 
  (3)  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นกลาง 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือกระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์
พวกพ้อง หรือกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความรู้สึกส่วนตัว ความสัมพันธ์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์อันมิชอบ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายรัชชานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบในการ
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปรากฏว่าญาติของนายรัชชานนท์ ได้มาสมัครสอบด้วย 
นายรัชชานนท์ จึงได้ขอถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการ 
 
 6.  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองของประเทศ 
 
  สำระส ำคัญ 
  พึงยึดมั่นเคารพกฎหมาย กฎของสังคม สิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน เอื้ออาทรเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ มีความสมานฉันท์ มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 



๑๗ 

 

  6.1  เคำรพกฎหมำยและกฎของสังคม  : พึงจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติของ
สังคม 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนด้วยความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม 
  (2)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
  (3)  แจ้งเบาะแสและหลีกเลี่ยงการกระท าในสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ หรือขาดจริยธรรมส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานจริยธรรมตามจรรยาข้าราชการ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่พยายามศึกษาเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งตลอดจนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายเก่งกาจ ต้องการสร้างบ้านใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
จึงได้ลักลอบน าเข้าไม้สักทองจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายกล้าหาญ ซึ่งเป็น
เพื่อนสนิทรู้ข่าวจึงได้เตือนนายเก่งกาจ ว่าการกระท าดังกล่าวไม่ถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย
เมื่อนายเก่งกาจ  ไม่เชื่อฟัง นายกล้าหาญ จึงได้แจ้งเบาะแสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
  6.2  เคำรพบุคคล : พึงเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
อย่างเท่าเทียมกัน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทร เมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  (2)  เคารพต่อความเชื่อ ค่านิยมของบุคคลและเพื่อนร่วมงาน 
  (3)  ปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ 
 



๑๘ 

 

  ข้อพึงระวัง 
  การประพฤติปฏิบัติตนอันอาจกระทบถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เชื่อมั่นใน
ความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งจนละเลยความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายใจดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้ให้ความช่วยเหลือแนะน าการติดต่อราชการแก่
นายอาข่า ซึ่งเป็นชาวเขาด้วยความเต็มใจและอัธยาศัยอันดีโดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนาแต่อย่างใด 
 
  6.3  รักษ์สิ่งแวดล้อม : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และตระหนักรู้ในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ป ระโยชน์
อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  (2)  ต่อต้านการท าลายทรัพยากรของชาติซึ่งจะน ามาสู่ภัยพิบัติของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
  (3)  พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศ  
 
  ข้อพึงระวัง 
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความระมัดระวังอาจจะท าให้เกิดการสิ้นเปลือง
มากเกินความจ าเป็น และขาดจิตส านึกในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยคิดว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายประหยัด เจ้าหน้าที่ธุรการ เห็นก๊อกน้ าในห้องน้ าเปิดอยู่โดยไม่มีผู้ใดใช้จึงเดินเข้าไป
ปิดก๊อกน้ านั้น เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลื้องน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ และที่บ้านเมื่อนายประหยัด ซักผ้าเสร็จ
ก็มิได้ทิ้งน้ าที่ใช้ซักผ้าแต่เอาไปรดต้นไม้ เพื่อเป็นการประหยัดน้ า  
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  6.4  ใฝ่หำควำมรู้ : พึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยความพากเพียร เพ่ือประโยชน์
ในการท างานและการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น 
  (2)  พัฒนากลไกการท างาน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานโดยค านึงถึงความสุขและ
คุณภาพชีวิต 
  (3)  มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 
  ข้อพึงระวัง 
  ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางสาวอิงอร นักวิชาการเงินและบัญชี มักจะเป็นผู้อาสาเสนอตนขอสมัครเข้ารับ
การอบรมสัมมนาวิชาการ กฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
เสมอ ถึงแม้ว่าจะอบรมสัมมนาในวันหยุดราชการ และได้น าความรู้ที่ได้รับกลับมาเผยแพร่และ
พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 
  6.5  ยึดมั่นหลักคุณธรรมในกำรด ำรงชีวิต : พึงประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาที่ตนเองนับถือด้วยความมีสติ เอื้อเฟ้ือเผื่อแพร่แก่บุคคลอื่นตามสมควร ยึดมั่นตาม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของสังคมไทย 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ปฏิบัติตามค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
  (2)  คิดดี ท าดี ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟ้ือเผื่อแพร่ รู้รักสามัคคี ประหยัดมัธยัสถ์ 
  (3)  ตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภไม่ตระหนี่ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ขยันหมั่นเพียร ไม่ยึดหลักคุณธรรม ไม่รับผิดชอบต่อสังคม และไม่ปฏิบัติตาม
ค าสอนในพระพุทธศาสนา 
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  กรณีตัวอย่ำง 
  นายเอื้อเฟ้ือ นักทรัพยากรบุคคล ขับรถยนต์ไปท างานระหว่างทางพบนายเด่นชัย 
นักการภารโรง ยืนรอรถประจ าทางอยู่ จึงได้รับนายเด่นชัย ไปท างานด้วยกัน 
 
 7.  ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  
  สำระส ำคัญ 
  พึงศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชน การด ารงชีวิตอย่างพอประมาณ มีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกินศักยภาพของตน  ด าเนินชีวิตโดยสร้างภูมิคุ้มกัน 
 
  7.1  หลักพอประมำณ : พึงด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ
ของตน   

แนวปฏิบัติ 
  (1)  ศึกษาเรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ 
  (2)  ศึกษาเรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ โดยด ารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
  (3)  ขยันหมั่นเพียร ประหยัดมัธยัสถ์ ให้สามารถพึงพาตนเองได้ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การไม่ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ขยันหมั่นเพียรและการด าเนินชีวิตอย่างไม่พอประมาณ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นางประหยัด ได้จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือนท าให้สามารถวางแผนการใช้เงิน
ส าหรับตนเองและครอบครัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นท าให้มีเงินเหลือเก็บออม 
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  7.2  หลักมีเหตุผล : พึงศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเหตุปัจจัยอย่างครบถ้วนรอบด้าน 
เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  การยึดหลักความมีเหตุผลโดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรมก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ 
  (2)  การพิจารณาและตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ 
  (3)  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
  ข้อพึงระวัง 
  การพิจารณาและตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล มีอคติ ไม่รอบคอบ และไม่ด าเนินชีวิต
ตามสถานการณ์ บริบท และสภาพสังคม 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายชอบ เป็นผู้รักการอ่านหนังสือ มีหนังสือที่อ่านแล้วเป็นจ านวนมาก จึงได้ชักชวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานบริจาคทรัพย์และหนังสือดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน 
 
  7.3  หลักสร้ำงภูมิคุ้มกัน : พึงอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เก็บออม และ
วางแผนการด าเนินชีวิต โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 
  แนวปฏิบัติ 
  (1)  ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมาย 
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน 
ความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
  (2)  เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  (3)  ศึกษาเรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความ
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
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  ข้อพึงระวัง 
  การไม่อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ไม่ใช้ทักษะและสมรรถนะของตนอย่างเต็มที่ และ
การไม่นับเป็นหน้าที่ที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 
  กรณีตัวอย่ำง 
  นายใจดี เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับเงินเดือนน้อย แต่ที่บ้านของนายใจดี มีพ้ืนที่
ว่างพอที่จะท าเกษตรสวนครัวได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายประจ าวัน จึงใช้เวลาว่างจากราชการ
หลังเลิกงานและวันหยุดปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ส าหรับบริโภค และส่วนที่เหลือก็จ าหน่าย
ท าให้มีรายได้เพิ่มและเหลือเก็บออม    


