
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ก. ต่าง ๆ 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
๑ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 
๑. ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒. มีจิตส ำนึกท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
๓. แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
๔. ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๕. เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
๗. ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้

ข้อมูลขำ่วสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด 
๙. ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๐. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม 

๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑. มำตรฐำนคุณธรรมและอุดมกำรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๑) หลักคุณธรรม ๔ ประกำร ได้แก่ 

 กำรรักษำควำมสัจ 

 กำรรู้จักข่มใจตนเอง 

 กำรอดทน อดกลั้น และอดออม 



๒ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 

 กำรรู้จักละวำงควำมชั่ว ควำมทุจริต 
๒) อุดมคติของครู ๙ ประกำร ได้แก่ 

 เคำรพและเอ้ือเฟ้ือต่อหน้ำที่ 

 เมตตำกรุณำปรำณีต่อผู้เรียน 

 เสียสละและอดออม 

 บ ำเพ็ญตนอยู่ในควำมดี 

 ท ำหน้ำที่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม 

 ชี้น ำศิษย์ให้มีคุณธรรม 

 กระท ำกำรด้วยปัญญำ 

 ไม่ประมำทในชีวิต 

 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มำตรฐำนจริยธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

๑)  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
๒)  มีจิตส ำนึกท่ีดี ซื้อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๓)  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔)  ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
๕)  ปฏิบัติหน้ำที่และให้บริกำรแก่ผู้เรียนและประชำชน ด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
๖)  ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



๓ 
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๘)  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙)  เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรวำงตนและยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 

๔ ข้าราชการต ารวจ  
(กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ 
๑. หลักคุณธรรม ๔ ประกำร ได้แก่ 

๑) กำรรักษำควำมสัจ ควำมจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  
๒) กำรรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสัจ ควำมดีเท่ำนั้น    
๓) กำรอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงควำมสัจสุจริต ไมว่ำด้วย เหตุประกำรใด   
๔) กำรรจูักละวำงควำมชั่ว ควำมทุจริต และรูจักสละประโยชนส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่

ของบ้ำนเมือง 
๒. ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ๙ ประกำร ตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินก ำหนด 
๓. อุดมคติของต ำรวจ ๙ ประกำร 

๑) เคำรพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้ำที่ 
๒) กรุณำปรำณีต่อประชำชน 
๓) อดทนต่อควำมเจ็บใจ 
๔) ไม่หวั่นไหวต่อควำมยำกล ำบำก 
๕) ไม่มักมำกในลำภผล 
๖) มุ่งบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชำชน 
๗) ด ำรงตนในยุติธรรม 
๘) กระท ำกำรด้วยปัญญำ 



๔ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
๙) รักษำควำมไม่ประมำทเสมอชีวิต 

จริยธรรมของต ารวจ 
๑. เคำรพ ศรัทธำ และยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
๒. เคำรพสิทธิและเสรีภำพของประชำชนตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่

เลือกปฏิบัติ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคะนึงถึงประโยชน์ของทำง

รำชกำร ประชำชน ชุมชน และประเทศชำติเป็นส ำคัญ 
๔. มีจิตส ำนึกของควำมเป็นผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์เพ่ือให้ประชำชนศรัทธำและเชื่อมั่น 
๕. หมั่นศึกษำหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ เพ่ือพัฒนำตนเอง และมีควำมช ำนำญกำรในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
๖. มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
๗. ภำคภูมิในวิชำชีพ กล้ำยืดหยันกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงำมเพ่ือเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของควำมเป็นต ำรวจ 
๘. ในฐำนะผู้บังคับบัญชำต้องประพฤติตนเป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำและท่ีพ่ึงของ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ ฯลฯ 
๙. ในฐำนะผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำนต้องเคำรพเชื่อฟัง และปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำที่ชอบ

ด้วยกฎหมำย รักษำวินัยและควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ฯลฯ 
จรรยาบรรณของต ารวจ 

๑. ส ำนึกในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
๒. กำรระงับเหตุจับกุมผู้กระท ำผิดต้องยึดถือและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
๓. กำรใช้อำวุธ ก ำลังหรือควำมรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีควำมจ ำเป็นภำยใต้กรอบของกฎหมำยและระเบียบแบบแผน 
๔. กำรสืบสวนสอบสวนต้องแสดงควำมเป็นมืออำชีพโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรต ำรวจ เพ่ือให้ได้



๕ 
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ข้อเท็จจริงและธ ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรม 

๕. กำรดูแลผู้ต้องหำในควบคุมอย่ำงเคร่งครัดตำมกฎหมำยและมีมนุษยธรรม 
๖. กำรรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 

๕ ข้าราชการฝ่ายอัยการ จริยธรรมข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 
๑. ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. มีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
๖. ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กำร 

๖ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(ระเบียบคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยศำล
ปกครอง ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนศำลปกครอง พ.ศ.๒๕๕๕) 

จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่  
๑. มีจริยธรรมต่อประเทศชำติและส่วนรวม 
๒. มีจริยธรรมต่อส ำนักงำน 
๓. มีจริยธรรมต่อตุลำกำรศำลปกครอง ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน 
๔. มีจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
๕. มีจริยธรรมต่อกำรด ำรงตน 

๗ ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๔  พ.ย. ๒๕๕๕) 

๑. มำตรฐำนจริยธรรม ๙ ประกำร ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
๒. จริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 



๖ 
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๑) ปฏิบัติหน้ำที่ในพระปรมำภิไธยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโดยปรำศจำกอคติทั้งปวง เพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรมแก่

ประชำชนและควำมสงบสุขแห่งรำชอำณำจักร  
๒) รักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำยทุกประกำร  
๓) ยึดมั่นควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแส

หรือแรงกดดันใด ๆ  
๔) รักษำควำมลับ ระเบียบ ข้อบังคับ   

และมำรยำทในกำรประชุมปรึกษำอย่ำงเคร่งครัด  
๕) เคำรพในมติและเหตุผลในกำรวินิจฉัยของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเสียงข้ำงมำก  
๖) ระมัดระวังในกำรให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลภำยนอกในเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของศำลรัฐธรรมนูญ  
๗) ระมัดระวังในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อสื่อมวลชนหรือสำธำรณชนในเรื่องที่เก่ียวกับ ประเด็นปัญหำที่เสนอหรือ

อำจจะเสนอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย   
๘) ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจักต้องไม่ประพฤติปฏิบัติหรือด ำเนินกำรใด  อันอำจกระทบ ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือ

เกียรติศักดิ์ของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
๘ ข้าราชการรัฐสภา 

(ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ) 
๑. จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
๒. ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
๓. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชูองค์กร ปฏิบัติงำนโดยยึดมั่นเป้ำหมำย ขององค์กรเป็นหลัก รักษำวัฒนธรรมและ

ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งเคำรพสถำนที่และช่วยกันรักษำ ควำมสงบเรียบร้อยในองค์กร 
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 



๗ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
๖. รู้รักสำมัคคี มีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรับผิดชอบ ต่อหน้ำที่  
๗. ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมำย  
๘. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง มีจิตให้บริกำรแก่สมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

และประชำชน ด้วยอัธนำศัยไมตรี โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้บริกำรอยู่เสมอ 
๙. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้แก่สมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำ และประชำชน ภำยใต้กรอบของกฎหมำยอย่ำง

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๑๐. ให้เกียรติแก่สมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำ ประชำชน ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำน 

ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน และไม่ก้ำวก่ำยสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน 
๑๑. เสียสละ มีควำมขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลำให้งำนอย่ำงเต็มที่ เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงำนและผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด 
๑๒. ประหยัด โดยกำรใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำร และ

สิทธิประโยชน์ที่รำชกำรจัดให้อย่ำงคุ้มค่ำ สมประโยชน์ของ ทำงรำชกำร รวมทั้งไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น    
๑๓. ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้    

๙ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

๑. ค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ตำมท่ีผู้ตรวจกำรแผ่นดินก ำหนด 

๒. มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กร 
o จงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
o เป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรรักษำไวและปฏบิัติตำม รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
o ซื่อสัตย์ สุจริต พิทักษ์รักษำไวซึ่งชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหำนคร 
o เป็นพลเมืองดี เคำรพกฎ ระเบียบขององค์กำรและปฏิบัตตินเปน็แบบอยำ่งที่ดีในกำรด ำเนนิกำรให้เป็นไปตำม

นโยบำยของกรุงเทพมหำนคร 



๘ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
o มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมขยนั หมั่นเพียร รับผิดชอบ   มุ่งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ละเว้นจำกกำรกระท ำ

ทั้งปวงอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหนำ้ที่ของตน 
o มีหน้ำที่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร กับประชำชน 
o ไมใช้สถำนะหรือต ำแหน่งของตนไมว่ำจะโดยทำงตรง หรือทำงอ้อมไปแสวงหำประโยชนที่มิควรไดส ำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น 
o ละเว้นกำรกระท ำใด ๆ อันท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงของกรุงเทพมหำนคร เว้นแต่เป็นกำร

แสดงควำมเห็นทำงวิชำกำรตำมหลักวิชำโดยสุจริต 
o ไม่ใช้หรือแนะน ำให้ประชำชนใชช้่องทำงของกฎหมำย ในงำนทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของตนเพือ่    ประโยชนของ

ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
o ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อบุคคลอื่น

ถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สนิของตนอันเปน็กำรเลี่ยงกฎหมำย 

๑๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ก.อบจ.) 

- 

๑๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ก.อบต.) 

- 

๑๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล - 
๑๓ ข้าราชการศาลยุติธรรม 

(ระเบียบคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม 
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำรศำล
ยุติธรรม ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรศำล
ยุติธรรมว่ำ พ.ศ.๒๕๕๗) 

๑. ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. บริสุทธิ์ยุติธรรม 
๓. รักศักดิ์ศรี 
๔. ด ำรงตนดี 
๕. สำมัคคี 



๙ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
๖. มีใจให้บริกำร 
๗. พัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

๑๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ๑. ค่ำนิยมหลัก ๑๐ ประกำร (ค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน + กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเอป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภำพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน) 

๒. จรรยำวิชำชีพขององค์กร 
๑) จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
๒) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 
๓) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เครพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
๔) ไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
๕) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสียสละ 
๖) มุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม รวดร็ว 
๗) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย มีอัธยำศัย 
๘) รักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
๙) รักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน 
๑๐) ไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๑๑) ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี 

๑๕ ข้าราชการทหาร  
(ระเบียบกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยประมวล
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑) 

ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม ๑๔ ประกำร 
๑. กำรเชิดชูและรักษำไว้ ซึ่งพระบรมเดชำนุภำพแห่งพระมหำกษัตริย์เจ้ำ 
๒. กำรพิทักษ์รักษำ ปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ 



๑๐ 

 

ที ่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล เนื้อหาสาระ 
๓. กำรรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
๔. กำรพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ     
๕. กำรพิทักษ์และรักษำผลประโยชน์ของชำติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน     
๖. กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมำย     
๗. กำรให้กำรช่วยเหลือแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ    
๘. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภำยใต้กรอบ ของกฎหมำย     
๙. กำรยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม     
๑๐. กำรมีจิตส ำนักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ     
๑๑. กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน และมีคุณภำพโปร่งใส ตรวจสอบได  ้   
๑๒. กำรยึดมั่นในระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหำร อย่ำงเคร่งครัด 
๑๓. กำรเชิดชูและรักษำไว้ซึ่ง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหำร     
๑๔. กำรเชื่อถือผู้บังคับบัญชำ และกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งอย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำ  

ด้วยควำมยุติธรรม 
 


