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 ปฏิบัติงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 
1.งานธรุการ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาเกดิ
ประสิทธิภาพ  สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
2. เพือ่ประชาสัมพนัธ์  สนับสนุนและประสานงานกบัหน่วยงานภายในภายนอก 
3. เพือ่จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
งานธรุการ  คือ  งานท่ีเกีย่วกบัเอกสารหลักฐานในราชการ  รวมท้ังการควบคุมตรวจสอบ 

อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้
ดีท่ีสุดประกอบด้วย 

1.งานสารบรรณปฏิบัติงานดังนี้ 
        -จัดให้มบีุคลากรในการจัดท างานสารบรรณของโรงเรียน 
                     -จัดหาครุภัณฑ์และอปุกรณ์ในการท างานธุรการ สารบรรณให้เพยีงพอ 
                    -จัดหาวัสดุท่ีใช้ในงานสารบรรณ 
                     -จัดให้มเีอกสารและคู่มอืในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
                     -จัดให้มรีะบบการจัดเกบ็หนังสือราชการหรือเอกสารต่าง ๆของทางราชการอย่างมี
ระบบ 
                    -จัดให้มทีะเบียนรับ – ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
                     -จัดให้มทีะเบียนยืมหนังสือราชการ หรือ  เอกสารของทางราชการ 
                     -ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบต่าง  ๆ  
                     -ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                     -ด าเนินการเกีย่วกบัการท าลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบ 
       2.งานทะเบียนและรายงาน   

3.งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ปฏิบัติงานดังนี ้
            -วางแผนการรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคารสถานท่ี 
                     -จัดท าค าส่ังเกีย่วกบัเร่ืองการอยู่เวร 
                     -จัดให้มวัีสดุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น  ในการรักษาความปลอดภัย 
                     -แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจเวร 
                    -จัดให้มกีารบันทึกเหตุการณ์ในการอยู่เวร 
                     -จัดให้มกีารบันทึกการตรวจเวร 
         

 
 
 
 
 



 
 

 
4.งานประชาสมัพันธ ์

       -ก าหนดงานและเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ 
       -จัดเตรียมสถานท่ี  และวัสดุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น 
      -ก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีงานประชาสัมพนัธ์ 
                     -จัดให้มกีารประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ    เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย 
                     -ก ากบั  ควบคุมการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
                     -ประเมนิผลการประชาสัมพนัธ์ 
  การประชาสมัพันธ ์ หมายถึง   การส่ือสารความคิดเห็น   ข่าวสาร   ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม
ประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงาน  องค์การ   สถาบันกบักลุ่ม 
ประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเกีย่วข้อง  เพือ่หวังผลในความร่วมมอื สนับสนุนจากประชาชน    รวมท้ังมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีให้แกห่น่วยงาน   องค์การ   สถาบันด้วย   ท าให้ประชาชน เกดิความ
นิยม  เล่ือมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน  ตลอดจนค้นหาและก าจัดแหล่งเข้าใจผิด  ช่วยลบล้างปัญหา   เพือ่สร้าง
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1.การจัดท างานธุรการ  เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การจัดระบบข้อมลูและสารสนเทศของกลุ่มฯ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการ เพือ่น าส่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องหนังสือเพือ่ส่งต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ/หรืออืน่ๆท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงประกอบด้วย 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานทะเบียนและรายงาน 
1.3 งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 
1.4 งานประชาสัมพนัธ์ 

2. ประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและภายนอกกลุ่ม 
 ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอยีดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา รายละเอยีดการปฏิบัติงานธุรการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  
2. วางแผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  
3.ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานงานธุรการท่ี
ก าหนด 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ 

4.ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องท้ังภายใน
และภายนอกกลุ่ม 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  

5.ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมนิผลการปฏิบัติงาน ทุก 1 เดือน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  
6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 1 สัปดาห์ หลัง

ตรวจสอบ/ประเมนิผล  
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  

7.ปรับปรุงและพฒันางานตามผลการประเมนิ หลังสรุปผลงาน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาฯ  
Flow Chart  
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง 
1.คู่มอืปฏิบัติงานธุรการ 
2.การเขียนหนังสือราชการ 
3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอยีดการปฏิบติังานธุรการ 

วางแผน  จัดระบบการปฏิบติังานงานธุรการ 
 

ปฏิบติังานตามระบบการปฏิบติังานตามท่ีก าหนด 

ประสานงานการปฏิบติังานกบัหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง 

ปรับปรุงและพฒันา 

ตรวจสอบ วิเคราะหแ์ละประเมินผลการปฏิบติังาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 



 
 

 
สว่นที ่4 

การเสริมสร้างประสทิธภิาพการปฏิบัติงาน 

 เพือ่ให้การปฏิบัติงานเกดิประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงควรร่วมกนัก าหนดจรรยาบุคลากรเป็นข้อตกลง
ท่ีจะด าเนินการและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกนัดังนี้ 
 1. การยดึมั่นและยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กต้อง 

พฤติกรรมกล้ายึดมัน่และยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ท่ีกล้าต้านทานกบัอทิธิพลหรือผลประโยชน์ท้ังท่ีมาจากภายในหน่วยงานเองหรือจากภายนอกการยืนหยัดท าใน
ส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายยึดมัน่ในความถูกต้องเท่ียงธรรมหลักจรรยาและจริยธรรมโดยไมโ่อนออ่น
ตามอทิธิพลใดๆกล้าพดูและกระท าเมือ่พบเห็นการกระท าท่ีไมถู่กต้องเพือ่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
พยายามหลีกเล่ียงไปจากสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิดซ่ึงรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้มอี านาจ
มากกว่าเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้เกดิสถานการณ์ท่ีไมถู่กต้องขึ้น 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ภาคภูมใิจในความเป็นข้าราชการธ ารงศักด์ิศรีด้วยความถูกต้องชอบธรรมอทิุศแรงกายและแรงใจ
ผลักดันภารกจิหลักของตนและหน่วยงานให้บรรลุผลเพือ่สนับสนุนการพฒันาชาติและสังคมไทย 
แนวปฏิบัติ 

(1) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและเกยีรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมใิห้เส่ือมเสีย
และไมก่ระท าการใดๆอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

(2) ไมเ่กรงกลัวต่ออทิธิพลยืนหยัดกระท าในส่ิงถูกต้องและเป็นธรรม 
(3) คัดค้านการกระท าท่ีอาจเป็นความผิดของเพือ่นร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
(4) คัดค้านในส่ิงท่ีไมถู่กต้องกล้าแจ้งเหตุเมือ่พบการกระท าผิดวินัยหรือจรรยาข้าราชการและ

ให้ความร่วมมอืเป็นพยาน 
(5) อทิุศเวลาของตนให้แกร่าชการไมล่ะท้ิงหรือทอดท้ิงงานในหน้าท่ีและไมเ่บียดบังเวล า

ราชการไปประกอบอาชีพอืน่ 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมัน่ความถูกต้องโปร่งใสเปิดเผยได้ต่อผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายอย่างเป็น

ธรรม 
2) ปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามภารกจิหน้าท่ีอย่างชอบธรรมไมเ่บีย่งเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วน

ตน 
แนวปฏิบัติ 

(1) ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคลใดเพราะชอบหรือไมช่อบ
บุคคลนั้น 

(2) ไมเ่รียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินในลักษณะเป็นสินจ้างรางวัลหรือผลประโยชน์อืน่ใดอนั
เกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติหน้าท่ี 

(3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเท่ียงธรรม 
 
(4) ไมรั่บหรือให้ของขวัญของท่ีระลึกอนัอาจกอ่ให้เกดิอทิธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่าง 

หนึ่งโดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 



 
 

3) ด าเนินการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและคุณความดีของสาธารณะและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
แนวปฏิบัติ 

1) สอดส่องดูแลและเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
2) เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
3) ไมน่ิ่งดูดายในกรณีพบเห็นการกระท าท่ีเสียหายต่อรัฐราชการและประชาชน  
4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกป่ระชาชนและชุมชน 

4) ตัดสินใจและกระท าการใดๆบนพืน้ฐานของหลักการกฎหมายหลักคุณธรรมท่ีชอบธรรมโดยยึด
เหตุผลของสาธารณะประเทศชาติและมนุษยธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักวิชาหลักการ 
(2) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการ 
5) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาท่ีถูกกฎหมายกฎเกณฑ์เหตุผลอนัชอบธรรมและ

กล้าคัดค้านค าส่ังท่ีไมช่อบธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง 
ราชการ 

(2) ปฏิเสธค าส่ังท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
(3) กรณีไมเ่ห็นด้วยกบัค าส่ังผู้บังคับบัญชาให้เสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา 

ทบทวนค าส่ังนั้น 
2. ความซ่ือสตัยส์จุริตและความรับผิดชอบ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมและพฤติกรรมพืน้ฐานของบุคคลและ 
เป็นจรรยาบรรณท่ีข้าราชการทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพือ่ให้ตระหนักถึงฐานะและหน้าท่ีรวมท้ัง
ผดุงเกยีรติและศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการหากข้าราชการขาดความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบแล้วประชาชนหรือสังคมจะขาด
ความน่าเชื่อถือมปีัญหาอยู่ตลอดเวลาและจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานอนัใดกไ็มบ่รรลุผลทางตรงกนัข้ามหาก
ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบกย่็อมจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน
บรรลุผลตลอดจนสังคมประเทศชาติมคีวามมัน่คงสงบสุข 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ไมค่ดโกงหลอกลวงหรือท าให้ผู้อืน่เกดิความเข้าใจผิด 
แนวปฏิบัติ 

(1) ไมเ่บียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการเพือ่ไปแสวงหาประโยชน์ของตน 
(2) ท างานโดยยึดมัน่ในหลักการมากกว่าน าความรู้สึกมาใช้ 
(3) มกีระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนในการท างานท่ีชัดเจน 
(4) มหีลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพนิิจท่ีโปร่งใสเปิดเผยได้ 
(5) เปิดเผยความจริงไมบ่ิดบังอ าพรางไมห่ลอกลวง 
 



 
 

2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ในการตัดสินใจต้องใช้ดุลยพนิิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาไมมุ่ง่หวังหรือ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นการตอบแทน 

(2) ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(3) พร้อมรับผิดชอบต่อการกระท าของตนท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบในผลของงานท่ีได้ 

กระท าไป 
3) ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อืน่ด้วยความซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมาและให้ข้อมลูรายละเอยีดท่ีถูกต้องสมบูรณ์

เกีย่วข้องกบัการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นมติรมไีมตรีจิตโดยไมป่ิดบังข้อมลู 
(2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ 
(3) ให้ความเคารพและให้เกยีรติผู้มาขอค าปรึกษาแนะน าทุกคนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและ

ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
(4) ยึดมัน่ในการให้ข้อมลูรายละเอยีดแกผู้่ขอค าปรึกษาโดยไมบ่ิดเบือนข้อมลูจนเป็นเหตุท า

ให้ประชาชนหรือรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด 
4) ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ 

แนวปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาโดยยึดหลักผลลัพธ์ของงานท่ี

เกดิผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2) ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการท่ีถูกต้องชอบธรรม 
3) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบใส่ใจระมดัระวังรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของทาง

ราชการ 
4) ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพแมว่้าจะอยู่ภายใต้สภาวะท่ีมทีรัพยากรจ ากดั 

3. การปฏิบัติหน้าทีด้่วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้หมายถึงการด าเนินงานและการ

ตัดสินใจท่ีเปิดเผยการเปิดเผยข้อมลูทุกขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการและการ
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างมคุีณธรรมจริยธรรมจนเป็นท่ีไว้วางใจโดยมคีวามซ่ือสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาโปร่งใส
และตรวจสอบได้ให้เกยีรติและไมเ่อาเปรียบผู้อืน่กระท าตามสัญญาและยึดมัน่ในจรรยาบรรณท้ังนี้เพือ่สร้าง
ความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัของบุคคลในชาติให้ประชาชนรู้และเข้าใจขั้นตอน  / วิธีการด าเนินงานและเปิด
โอกาสให้เข้ามามบีทบาทร่วมกนัวางแนวทางแกไ้ขปัญหาในด้านต่างๆ 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีเป็นความลับหรือโดยไมม่อี านาจหน้าท่ีหรือท่ีไมถู่กต้องเพือ่
เอือ้ประโยชน์ต่อตนเองผู้อืน่หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร
ของราชการอย่างเคร่งครัด 

2) พร้อมให้ฝ่ายต่างๆเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกเวลาและพร้อมรับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดท่ีเกดิขึ้นเพือ่ด ารงไว้ซ่ึงความไว้วางใจและความมัน่คงของสาธารณชน 



 
 

แนวปฏิบัติ 
1) จัดให้มขี้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ตรวจดูได้ 
2) เกบ็ข้อมลูหลักฐานการปฏิบัติงานพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
3) จัดให้มชี่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน 
4) น าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนก าหนดแนวทางในการแกไ้ข 

3) เปิดเผยการด าเนินการอย่างมเีหตุผลเป็นขั้นตอนสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ผู้ติดต่อทราบเพือ่สามารถติดตามความรับผิดชอบได้และ
หลีกเล่ียงต่อการเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวปฏิบัติ 

1) ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของบุคลากรในแต่ละกระบวนงานหรือในแต่
ละเร่ืองให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมปีระสิทธิภาพ 

2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงานให้ทราบ 
4) ดูแลข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างระมดัระวังและใช้ประโยชน์ในทางท่ีถูกต้องเท่านั้น  

แนวปฏิบัติ 
1) ใช้ดุลยพนิิจของเจ้าหน้าท่ีในการให้ข้อมลูข่าวสารของทางราชการอย่างระมดัระวัง 
2) รับผิดชอบเกบ็รักษาข้อมลูข่าวสารของราชการในท่ีปลอดภัย 

5) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารแกผู้่ร้องขอตามขั้นตอนท่ีองค์กรก าหนดและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท่ี
เกีย่วข้อง 
 
แนวปฏิบัติ 

1) ศึกษาขั้นตอนการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีองค์กรก าหนด 
2) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3) ให้ข้อมลูข่าวสารแกผู้่ขอรับค าปรึกษาแนะน าอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

4. การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เลอืกปฏิบัติอยา่งไม่เป็นธรรม 
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมเ่ลือกปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรมหมายถึงบริการประชาชนด้วยความ

เสมอภาคเน้นความสะดวกรวดเร็วประหยัดและถูกต้องปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความมนี _ ำ้ใจเมตตา
เอือ้เฟือ้เป็นพฤติกรรมการท างานให้บริการโดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกนัให้บริการตามล าดับโดยไม่
ค านึงถึงเชื้อชาติหรือเครือญาติเพือ่ความเสมอภาคเป็นธรรมอ านวยความสะดวกแกผู้่มารับบริการในมาตรฐาน
เดียวกนัไมบ่ริการพเิศษเฉพาะรายท่ีรู้จักให้บริการด้วยความรวดเร็วท่ัวถึงปราศจากอคติ  
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติต่อบุคคลท่ัวไปอย่างมเีหตุผลสุภาพและเท่าเทียมกนั 
แนวปฏิบัติ 

(1) ให้เกยีรติประชาชนพดูจาสุภาพและรักษาผลประโยชน์ผู้รับบริการ 
(2) ปฏิบัติหน้าท่ีหรือให้บริการตามล าดับของการมารับบริการ 
(3) ต้องท างานด้วยความเท่ียงธรรมและป้องกนัไมใ่ห้สิทธิพเิศษแกบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งเป็น

กรณีพเิศษ 
(4) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบธรรมเนียมในมาตรฐานเดียวกนักบัทุกคน 



 
 

(5) ไมก่ระท าการใดท่ีเป็นการช่วยเหลืออปุถัมภ์เพือ่ผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ 
ข้อพึงระวัง 

(1) ระมดัระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยให้บริการและช่วยเหลือผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอย่างเท่า 
เทียมกนั 

2) การใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตัว 
3) ท าส่ิงท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จด้วยความเท่ียงตรงและยุติธรรม 

แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิเสธระบบอปุถัมภ์โดยไมก่ระท าการใดเพือ่เป็นการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ

อย่างไมเ่ป็นธรรม 
2) ไมใ่ช้อทิธิพลและไมต่กอยู่ใต้อ านาจท่ีไมถู่กต้องของบุคคลใดเพือ่ให้ตนเองหรือบุคคล

ใดได้รับสิทธิพเิศษหรือประโยชน์ใดๆ 
3) มคีวามส านึกในบทบาทและหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
4) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยปราศจากการหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองจาก 

หน้าท่ีท่ีได้รับ 
 

     5) ปฏิบัติงานเพือ่ให้บริการของรัฐมปีระสิทธิผลสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกแ ละ 
รวดเร็ว 
แนวปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
2) ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติราชการอย่างเต็มก าลังด้วยความรอบคอบรวดเร็วโดย  

ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
3)แจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาในการด าเนินการให้ผู้  

ติดต่อทราบเพือ่ผู้ติดต่อสามารถติดตามเร่ืองได้  
4) มคีวามกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะให้บริการ 

5. การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 
การมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานหมายถึงท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเกดิผลดีต่อหน่วยงาน 

และส่วนรวมใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าเน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักเป็นพฤติกรรมการ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและเกดิความคุ้มค่ามกีารประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ี
เกีย่วข้องเพือ่ให้เกดิความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานท่ีตรงกนัปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องโดยมุง่เป้าหมายของประชาชนและประเทศชาติ 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบถูกต้องใส่ใจระมดัระวังรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างเต็ม
ความสามารถ 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถไมป่ระมาทเลินเล่อและกระท าการใดๆ
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

(2) ตัดสินใจในหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมเพือ่รักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ 



 
 

 2) ปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธ์ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นใช้งบประมาณอย่างซ่ือสัตย์ประหยัดและ
คุ้มค่า 
แนวปฏิบัติ 

(1) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีมคีวามเส่ียงว่าจะเกดิการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดซ่ือสัตย์และคุ้มค่า 
(3) มมีานะพยายามฝ่าฟนัอปุสรรคมุง่มัน่ในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ศึกษาหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองให้กา้วหน้าทันเหตุการณ์และมุง่สู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(2) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความขยันอดทนอตุสาหะเอาใจใส่ระมดัระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ 
(3) อทิุศเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มท่ีเต็ม 

ความสามารถ 
4) ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มท่ีในงานท่ีรับผิดชอบอย่างมอือาชีพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีตามหลักวิชาชีพ 
(2) เพิม่พนูความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ในการท างานเพือ่ให้การปฏิบัติ

หน้าท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
(3) ปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆให้กา้ว 

ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์และใช้ความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการซ่ึงอยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรมความซ่ือสัตย์
สุจริต 

5) ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการท่ีถูกต้องเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) มแีผนงานขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชัดเจน 
(2) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการและเง่ือนไขระยะเวลาท่ีก าหนดโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล 
(3) รับผิดชอบและมคีวามยุติธรรมในการตัดสินใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

6.การใหค้วามร่วมมือในทางสร้างสรรค์ 
การมคีวามสามคัคีและให้ความร่วมมอืกนัในการปฏิบัติงานท าให้ข้าราชการเกดิความรักใค ร่

กลมเกลียวกนัร่วมมอืกนัสร้างสรรค์งานเพือ่องค์กรหน่วยงานมผีลการด าเนินงานท่ีมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) มคีวามรับผิดชอบต้ังใจและมุง่มัน่ในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติ 

(1) มคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมอืช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเอง
ท้ังในด้านให้ความคิดเห็นการช่วยท างานและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัรวมท้ังการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ในการพฒันางานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมห่ลีกเล่ียง 



 
 

2) มคีวามกระตือรือร้นท่ีจะท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
3) อทิุศเวลาผลักดันและมุง่มัน่ให้บรรลุเป้าหมาย 
4) ยอมรับและแกไ้ขปัญหาอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดในการท างาน 

2) น าความรู้และความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 
(2) พฒันาองค์ความรู้มาปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการท างานให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 
3) มจีริยธรรมและเป็นมติรกบัทุกคน 

แนวปฏิบัติ 
(1) ประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการท่ีดี 
(2) มทัีศนคติทางบวกต่อเพือ่นร่วมงานและผู้รับบริการ 
(3) จริงใจสุภาพออ่นน้อมถ่อมตนและมมีนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการและบุคลากรใน

หน่วยงาน 
แนวปฏิบัติ 

1) ท างานเป็นทีมและยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อืน่ 
2) ให้ความเคารพยกย่องชื่นชมและให้เกยีรติเพือ่นร่วมงานทุกคน 
3) รู้จักชมเชยและให้ก าลังใจเพือ่นร่วมงาน 

ข้อพึงระวัง 
1) การแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีไมดี่ท่ีกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อเพือ่นร่วมงาน  
2) การพดูส่อเสียดเหน็บแนมหรือดูหมิน่เพือ่นร่วมงาน 
3) การแสดงกริิยาดูถูกเพือ่นร่วมงาน 
4) การใช้ภาษาท่ีกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ฟงั 
5) ปฏิบัติหน้าท่ีของตนในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จ 

แนวปฏิบัติ 
1) ศึกษารายละเอยีดของงานให้เกดิความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและตัวชี้วัดในการท างาน 

ให้ชัดเจน 
2) มุง่มัน่ในการท างานส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของกลุ่มให้ส าเร็จ 
3) มกีารระดมความคิดและรับฟงัความคิดเห็นของเพือ่นร่วมงาน 
4) มวิีนัยในการท างาน 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 




