แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

DO'S ควรกระทํา
1. ยึดมันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเปนประมุข

1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจรญก้าวหน้า
3. นําหลักธรรมตามศาสนาทีตนเคารพนับถือ
มาประกอบการปฏิบต
ั ิหน้าทีราชการ
4. ส่งเสรม สนับสนุน ให้มีการปฏิบต
ั ิศาสนกิจ สืบทอด
ทํานุบาํ รุงศาสนา
5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซงึ
สถาบันพระมหากษัตรย์
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
7. แสดงออกถึงความเชือมันและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรย์ทรงเปนประมุข

2. ซือสัตย์สจุ ริต ปฏิบต
ั ิหน้าทีอย่างตรงไปตรงมา
1. ปฏิบต
ั ิหน้าทีราชการด้วยความซือสัตย์สุจรต
โปร่งใสตรวจสอบได้
2. รับประโยชน์จากการปฏิบต
ั ิราชการเฉพาะ
ทีทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ
3. มีจต
ิ สํานึกทีดีและตระหนักในหน้าทีของผู้จด
ั ทํา
บรการสาธารณะ
4. ปฏิบต
ั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
ศักดิศรความเปนมนุษย์ สิทธิเสรภาพของบุคคล
5. รับผิดชอบในผลการปฏิบต
ั ิหน้าทีราชการของตน
พร้อมทีจะรับการตวจสอบและรับผิดในผลของงาน
6. ปฏิบต
ั ิหน้าทีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมาย

DONT'S ไม่ควรกระทํา
1. ยึดมันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเปนประมุข

1. ไม่แสดงออกในลักษณะทีส่อไปในทาง
ดูแคลนหรอด้อยค่าความเปนไทยอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสือมเสียต่อภาพลักษณ์
ของประเทศ
2. ไม่กระทําการทีอาจเปนการกระทบกระเทือน
ต่อความมันคงของชาติ
3. ไม่แสดงกิรยาวาจาหรออาการในเชิงลบหลู่
ดูแคลนหรอด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึง
4. ไม่ขด
ั ขวางการทํานุบาํ รุงศาสนาและการ
ปฏิบต
ั ิศาสนกิจทังปวง
5. ไม่แสดงออกด้วยกิรยาอาการหรอวาจา
ในลักษณะทีไม่ให้เกียรติหรอไม่จงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตรย์

2. ซือสัตย์สจุ ริต ปฏิบต
ั ิหน้าทีอย่างตรงไป
ตรงมา
1. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึงมีนัยเปนการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอปดความ
รับผิดชอบของตนไปให้ผู้อืนเมือเกิดความ
บกพร่องหรอผิดพลาดในการปฏิบต
ั ิงานขึน
3. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพือเอือต่อ
การกระทําผิดระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ

กลุม
่ งานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

DO'S ควรกระทํา
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิงทีถูกต้องชอบธรรม
1. ปฏิบต
ั ิตามคําสังผู้บงั คับบัญชาทีชอบด้วย
กฎหมายและกล้าคัดค้านคําสังทีไม่ถูกต้อง
2. กล้าแจ้งเหตุหรอร้องเรยนในกรณีทีพบเห็น
การกระทําผิดหรอก่อความเสียหายแก่ทางราชการ
3. ยืนหยัดในการปฏิบต
ั ิงานในหน้าทีตามหลักวชา
และจรรยาวชาชีพด้วยความกล้าหาญ
4. เปดเผยการทุจรตทีพบเห็นหรอรายงานการทุจรต
ต่อผู้บงั คับบัญชาหรอผู้มีหน้าทีรับผิดชอบ
5. ให้ความช่วยเหลือประชาชนทีถูกละเมิดหรอได้รบ
ั
การปฏิบต
ั ิทีไม่เปนธรรม
4. คิดถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว
ไม่มผ
ี ลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจต
ิ สาธารณะ

1. ปฏิบต
ั ิหน้าทีราชการโดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล
2. มีความมุ่งมัน เสียสละ มีจต
ิ สาธารณะในการปฏิบต
ั ิ
หน้าทีเพือประโยชน์สุขของประชาชน
3. สามารถแยกเรองส่วนตัวออกจากหน้าทีการงาน

DONT'S ไม่ควรกระทํา
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิงทีถูกต้อง
ชอบธรรม
1. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคล
หรอหน่วยงานทีมีหน้าทีตรวจสอบ
2. ไม่ปฏิบต
ั ิตามคําสังคําขอร้อง คําขูห
่ รออิทธิผล
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระทําความผิดหรอ
การกระทําในสิงทีไม่ถูกต้องชอบธรรม

4. คิดถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว
ไม่มผ
ี ลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจต
ิ สาธารณะ

- ไม่กระทําการอันส่อไปในทางทีอาจตีความ
ได้วา่ เปนการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

4. มีจต
ิ อาสา โดยอุทิศตนกระทําการอันเปนประโยชน์
ต่อส่วนรวม

5. มุง
่ ผลสัมฤทธิ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
1. ปฏิบต
ั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
เพือให้งานสัมฤทธิผลตามเปาหมายอย่างแท้จรง
2. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบต
ั ิงานให้ทันเวลา
3. ให้บรการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ไม่เลือกปฏิบต
ั ิ
4. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทํางานทีดีโดย
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย
กลุม
่ งานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

5. มุง
่ ผลสัมฤทธิ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ของงาน
1. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบียง เกียงงอนในการ
ปฏิบต
ั ิหน้าทีและการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีมาขอรับบรการ
2. ไม่ปฏิบต
ั ิหน้าทีโดยหวังเพียงผลงาน
หรอเพียงเพือให้งานเสร็จ โดยไม่คาํ นึงถึงผล
กระทบหรอความเสียหายทีอาจเกิดขึน
3. ไม่ปดบังหรอปฏิเสธการให้ขอ
้ มูลข่าวสาร
ทีถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ทีเกียวข้อง

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

DO'S ควรกระทํา
6. ปฏิบต
ั ิหน้าทีด้วยความเทียงธรรม ปราศจากอคติ
ไม่เลือกปฎิบต
ั ิ

1. รับฟงความคิดเห็น พร้อมทีจะตอบชีแจง
และอธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้รว่ มงาน
และผู้มีส่วนเกียวข้อง
2. ปฏิบต
ั ิหน้าทีด้วยความเสมอภาค เปนธรรม
และเทียงธรรม
3. ปฏิบต
ั ิหน้าทีโดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่
ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง
มาประกอบการตัดสินใจในเรองต่าง ๆ
4. วางตัวเปนกลางทางการเมือง

7. ดํารงตนเปนแบบอย่างด้วยการเปนข้าราชการทีดี
และรักษาภาพลักษณ์ของราชการ
1. ดํารงตนเปนข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐทีดี
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท หลักคําสอนศาสนา และจรรยา
วชาชีพมาใช้ในการดําเนินชีวตและหน้าที
2. ปฏิบต
ั ิตนเปนพลเมืองดีด้วยการปฏิบต
ั ิหน้าที
ของปวงชนชาวไทย เคารพกฎหมาย มีวนัย
และรักษาไว้ซงวั
ึ ฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
3. ดําเนินชีวตอย่างเรยบง่าย ประหยัด
4. เข้าร่วมกิจกรรมทีเปนประโชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามความเหมาะสม

กลุม
่ งานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

DONT'S ไม่ควรกระทํา
6. ปฏิบต
ั ิหน้าทีด้วยความเทียงธรรม
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฎิบต
ั ิ
1. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรอเผิกเฉยในการแก้ไข
ปญหาความเดือดร้อนหรอบรรเทาทุกข์
ให้แก่ประชาชน
2. ไม่เลือกปฏิบต
ั ิโดยอาศัยเหตุของความ
แตกต่างในเรองเชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ
สภาพร่างกาย หรอสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเชือทางการเมือง
3. ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีในการอํานวย
ประโยชน์หรอเลือกปฏิบต
ั ิต่อนักการเมือง
หรอพรรคการเมือง

7. ดํารงตนเปนแบบอย่างด้วยการ
เปนข้าราชการทีดีและรั
และรักษาภาพลักษณ์
ของราชการ
1. ไม่ฟุมเฟอย หรอไม่ดาํ รงตนเกินฐานานุรูป
แห่งตน
2. ไม่ประพฤติหรอกระทําการใด ๆ อันอาจเปน
เหตุเสือมเสียเกียรติภูมิ ศักดิศร และ
ภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ
3. ไม่แสดงกิรยาอาการหรอพฤติกรรมอันมี
ลักษณะเปนการคุกคามทางเพศ

