ตัวอยางพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่
๑

(ราง) มาตรฐานทางจริยธรรม /คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรม
ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
คําอธิบาย :
ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ตัวอยางพฤติกรรม
- จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาทไมวาทางกาย
หรือทางวาจา
- ไมแสดงการตอตานหรือกระทําการอันกระทบตอการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข

๒

ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่
คําอธิบาย :
- พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองตามกฎหมายและตามทํานองคลองธรรม และจิตสํานึกที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง มีมโน
สุจริต (ความสุจริตในใจ)
- พึงมีสํานึกรับผิดชอบตอความเปนขาราชการ หนาที่ราชการและการใหบริการ (Service Mind)
ตัวอยางพฤติกรรม
 ซื่อสัตย สุจริต
- ตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ในหนาที่ดวยความซื่อตรง สุจริต จริงใจ สอดคลองกับเจตนาของกฎหมาย
- ไมคดโกง ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตน
แสวงหาประโยชนโดย มิชอบ
 จิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่
- เสีย สละและทุ มเทในการปฏิบั ติง านในหนา ที่ ด วยความขยัน หมั่ นเพี ยร อุ ตสาหะ เอาใจใส เพื่ อประโยชนข อง
ทางราชการและประชาชน
- มีความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ ตองรีบแกไข
- ใชดุลพินิจในการตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ตามหลักวิชาชีพอยางตรงไปตรงมา ตามขอมูลและพยานหลักฐานที่ปรากฎตาม
ความเหมาะสมของแตละกรณี โดยปราศจากอคติสวนตน
- ใหความเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย (ตอผูบังคับบัญชา)
 โปรงใส
- มีขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานที่เปดเผย อธิบายในสิ่งที่ตนปฏิบัติได จัดหาและใหขอมูลที่เที่ยงตรง เปนประโยชน
ตอการตัดสินใจ
- ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
 พรอมรับผิดชอบ/รับการตรวจสอบ
- พรอมรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน และพรอมแกไขมิใหเกิดความผิดพลาดซ้ํา
- มีแผนเตรียมการรองรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อรักษาประโยชนของทางราชการ

๒

ที่
๓

(ราง) มาตรฐานทางจริยธรรม /คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
คําอธิบาย
พึงกลาตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกตองและกลาคัดคานในสิ่งที่ไมถูกตอง
ตัวอยางพฤติกรรม
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
- ปฏิบัติหนาที่ราชการใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
- ไมใชหรือยอมใหมีการใชอํานาจทางกฎหมายเกินกวาที่กําหนดไว
- ไมหลีกเลี่ยงกฎหมาย
- ทําความเขาใจตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหถี่ถวน และปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด หากมีขอสงสัย หรือมีผูทักทวงในการกระทําใดวาอาจขัดกับกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ ใหขอรับ
คําปรึกษา โดยไมปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเอง โดยไมมีคําแนะนํา
- ไมใชระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานในการเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย
 ความกลาหาญทางจริยธรรม
- รวมสอดสองดูแล ใหคําแนะนําแกขาราชการที่อาจกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
- กลาแจงเหตุหรือรองเรียนเมื่อพบเห็นการกระทําผิด แมผูกระทําผิดจะเปนญาติ เพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา
- เปดเผยการหลอกลวง การคอรรัปชัน การกระทําผิดในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณ หรือกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ในการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบหากเห็นวาคําสั่งการ คําสั่งทางวาจา หรือเรื่องที่เสนอผานตน หรือการเสนอ
เรื่องในที่ประชุม เปนเรื่องอันกอใหเกิดความเสียหาย ไมเปนการรักษาประโยชนของทางราชการ ขาราชการตองยืนหยัด
โดยไมประนีประนอมกับขอสั่งการหรือขอเสนอในเรื่องนั้น รวมทั้งบันทึกความเห็นเปนลายลักษณอักษรในรายงานการ
ประชุมหรือบันทึกความเห็นในเรื่องนั้นแลวแตกรณีเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๔

ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ
คําอธิบาย :
พึงปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
ตัวอยางพฤติกรรม
 การแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่
- ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติ พี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุณคุณและตองปฏิบัติดวยความเที่ยงธรรมไม
เห็นแกหนาผูใด
- เปดเผยการกระทําที่ตนอาจมีสวนไดสวนเสียหรืออาจทําใหเกิดการขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชน
สวนรวม
 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
- ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับหรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแทนตนหรือญาติ
ของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการ
ใหโดยธรรมจรรยา

๓

ที่

(ราง) มาตรฐานทางจริยธรรม /คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรม
 การเรี่ยไรหรือรับบริจาค
- ดําเนินการเรื่องการให หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อยางถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงิน
บริจาคหรือเงินสนับสนุนดังกลาวไมไดมีเจตนาที่จะใชเพื่อการติดสินบน
 การกระทําที่เปนการขัดกันของผลประโยชน
- ในการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม
- ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะ
ขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
- ไมใชขอมูลลับหรือขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพือ่ การอื่นอันไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
- ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัว
ของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรบอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
 มีจิตสาธารณะ
- มีความเอาใจใส เปนธุระ และใหความรวมมือในการปกปองผลประโยชนของสวนรวม ของกลุมหรือของสาธารณะ
- เคารพในสิทธิของการใชประโยชนของสวนรวมและไมปดกั้นใหบุคคลอื่นไดใชประโยชน
- ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม หลักมนุษยธรรมและการอนุรกั ษสิ่งแวดลอมและตอตานการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

๕

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
คําอธิบาย :
พึงปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตัวอยางพฤติกรรม
 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
 ใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา
 พัฒนาปรับปรุงงาน และสรางสรรคสิ่งใหม

๖

ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

คําอธิบาย :
พึงปฏิบัติหนาที่ราชการ และอํานวยความสะดวกตอทุกคนดวยความรวดเร็ว ปราศจากอคติ และเที่ยงธรรม
ตัวอยางพฤติกรรม
 การบริการประชาชน
- ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมา
ติดตอโดยไมเปนธรรม
- ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวน รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอการกระทําอันอาจเปนการ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 เปนกลางทางการเมือง
- รักษาความเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยปฏิบัตติ ามขอกําหนดวาดวยมารยาททางการเมืองของ
ขาราชการพลเรือน
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสงผลรายตอความเชื่อถือของสาธารณะตอราชการและของหนวยงานในการปฏิบัตหิ นาที่ดวย
ความเปนกลาง

๔

ที่
๗

(ราง) มาตรฐานทางจริยธรรม /คําอธิบาย และตัวอยางพฤติกรรม
ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี และรักษาภาพลักษณของทางราชการ
คําอธิบาย :
พึงเปนแบบอยางที่ดีทั้งในการปฏิบัติหนาที่ราชการ การดํารงชีวิตและในการดําเนินชีวิต
ตัวอยางพฤติกรรม
 ยึดมั่นในศีลธรรม ศาสนา และประเพณีที่ดีงาม
 ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
 วางตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
- สํารวมกิริยา วาจาและการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย
- ดํารงตนอยางสมถะ เรียบงาย เหมาะสมกับฐานะและตําแหนงหนาที่ และยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นรักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณที่ดีขององคกร
 ไมกระทําการใหเสื่อมเสีย
- ไมมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติ และศักดิ์ศรีของขาราชการ อาทิ
* การประกอบอาชีพไมเหมาะสม
* การคบหากับบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
* มีการกระทําที่เปนการละเมิดศีลธรรม ศาสนาและประเพณีใหปรากฏแกประชาชนในเรื่อง การลวงละเมิด
ทางเพศ การเปนชู/ มีชู การใชความรุนแรง การใชวาจาใหราย กลาวเท็จ การลักขโมย การเลนอบายมุข การใชสิ่งผิด
กฎหมาย การเลี่ยงภาษีอากร การเปนลูกหนี้กับคูสัญญา ฯลฯ

