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๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ๑. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการ
หลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรม 
๒. เมื่อรู้หรือพบการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 
๓. ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ ส่วนราชการ 
ในกรณีที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่เสียหาย 

๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ 

๑. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
เต็มก าลังความสามารถ 
๒. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือข้าราชการอ่ืน 
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
๓. ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจ ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ ตามข้อมูลพยานหลักฐาน
และความเหมาะสม 
๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๕. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม 
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
๖. ไม่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีสั่งการด้วยวาจาดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการ   
ใช้ดุลยพินิจ ให้เป็นคุณหรือโทษต่อบุคคลอื่น 
๒. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น 
๓. ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน 
ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือ ยอมรับ 
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการ
ให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
๖. ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
เพราะมีอคติ 
๗. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการกระท านิติกรรม
หรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

๑. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
๒. ในกรณีท่ีเห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใด ที่ตนมี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
๓. ถ้าเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องท าเรื่องเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการให้ได้ข้อยุติตามกฎหมายต่อไป 
๔. ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 
และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
๕. ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครอบครองทรัพย์สิน สิทธิ 
ประโยชน์ใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืน
ถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตน เพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
๖. เมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการ
ของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการ
เคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
๗. เมื่อได้รับค าร้องหรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ หน่วยงานอ่ืน
ว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นต้องด าเนินการทบทวนกมหาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้
อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๒. ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
๓. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี 
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม 
๔. ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง 
เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๕. ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ
ผู้มีพระคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๖. ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา 
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๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๑. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๒. ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กระท าการ
อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติ
ตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ 

๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๑. ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๒. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๓. ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

๑. ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
๒. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับขั้น ต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ 
หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

 


