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แนวทางการปฏิบตัิตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  

(Dos and Don’ts) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

กระทรวงการต่างประเทศ 



 
 

ค ำน ำ 
 

มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการที่ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่น
ของประชาชน รวมถึงด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเพ่ือรักษาอธิปไตย
และส่งเสริมความม่ันคง เสถียรภาพ และเกียรติภูมิของประเทศ จึงไดพิ้จารณาจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts) เพ่ือให้บุคลากรของกระทรวง
การต่างประเทศมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2562 และ ใช้ เป็น 
กรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระท าและไม่ควรกระท าให้เหมาะสมกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ 
รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
                                                                                  กระทรวงการต่างประเทศ 

                                                ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 
แนวทำงกำรปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (Dos and Don’ts) 
 
 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts) โดยแนวทางการปฏิบัติตนดังกล่าวใช้บังคับแก่หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวง 
๒. กรมการกงสุล 
๓. กรมพิธีการทูต 
๔. กรมยุโรป 
๕. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๖. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
๗. กรมสารนิเทศ 
๘. กรมองค์การระหว่างประเทศ 
๙. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
๑๐. กรมอาเซียน 
๑๑. กรมเอเชียตะวันออก 
๑๒. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
๑๓. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and 
Don’ts) ได้ยกตัวอย่างการกระท าที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า ดังนี้ 
 
(๑) ยึดม่ันในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      มีความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพใน 
ความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจใน 
ความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
รักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
3. น าหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ  
สืบทอดและท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 

๑. แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลน 
หรือด้อยค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
๒. กระท าการอันอาจมีลักษณะเป็น 
การกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
๓. แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ 
ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
๔. ขัดขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบัติ 
ศาสนกิจทั้งปวง 



๒ 

 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
7. แสดงออกถึงความเชื่อม่ันและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๕. แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจา 
ในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับ 
การตรวจสอบและรับผิด มีจิตส านึกท่ีดี โดยค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
4. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของ 
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 

1. แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบ 
2. ปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการปฏิบัติหน้าที่
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับ
บริการ 
3. ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบ
ของตนไปให้ผู้อ่ืนเมื่อเกิดความบกพร่องหรือ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น 
4. ปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ 
5. อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อ 
การกระท าผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 
(๓) กล้ำตัดสินใจและยืนหยัดท ำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
      ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผย
หรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ 
และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขู่หรืออิทธิพล 
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระท าความผิดหรือกระท า 
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 



๓ 

 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
2. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็น 
การกระท าผิดหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงพฤติกรรม 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ 
ปล่อยปละละเลย 
 3. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชา
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
4. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
5. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 

2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบ
ธรรมตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดย
ไม่ค านึงถึงหลักและค าสอนของศาสนา หรือ 
ความเหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี 
๔. ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี 
การกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
รวมถึงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ และพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 
 

 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสำธำรณะ 
      ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิต
สาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล สามารถแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
2. มีความมุ่งม่ัน เสียสละ มีจิตสาธารณะใน 
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระท าการอันเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
๓. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ ละเว้น 
การเรียกรับหรือด าเนินการอ่ืนใดที่ประสงค์จะให้
ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

1. กระท าการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม 
2. ตกอยู่ในอิทธิพล หรือใช้อิทธิพล และอ านาจ
ในทางท่ีไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานตลอดจน 
การด ารงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
๓. ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
๔. ใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งกลั่นแกล้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี 
การกระท าท่ีน าต าแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 

 
 



๔ 

 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพ และคุณภำพของงำน 
      ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท างานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 
2. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อ
เวลาและสถานการณ์ 
3. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการท างานที่ดี  
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างเหมาะสม และเชื่อมั่นในระบบ 
การท างานเป็นทีม 
4. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๑. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง 
เพ่ือให้งานเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
2. ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ประชาชน 
3. ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๔. ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือ
ตามมาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตามความพึง
พอใจส่วนตัว 

 
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็น
การให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ
เที่ยงธรรม 
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่
ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง มา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
3. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติ 
 

๑. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง 
ในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
หรือสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อทาง 
การเมือง 
2. อาศัยต าแหน่งหน้าที่ในการอ านวยประโยชน์ 
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
๓. มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม 
๔. ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า 
มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 
 



๕ 

 
(๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร 
      พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบรมราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและ
มีวินัย ตลอดจนการรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือกระทบแก่งานราชการ 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
1. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรม
ราโชวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพ
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
อันดีงาม 
3. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 

๑. ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็น 
เหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ 
ของตนเองและราชการ 
2. ฟุ่มเฟือย หรือด ารงตนเกินฐานานุรูปแห่งตน 
3. แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ 
๔. ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้อง
กับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
(๘) ยึดม่ันและปฏิบัติตำมค่ำนิยมกระทรวงกำรต่ำงประเทศและข้อบังคับกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำด้วย
จรรยำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรทูต กำรกงสุล และกำรต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      พึงปฏิบัติตนตามค่านิยม CARE ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือท าให้เกิดวัฒนธรรมในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้ 

ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใน 
การแสวงหาวิธีแก้ปัญหา มีจินตนาการ มีความมุ่งมั่น
ในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ถึงแม้จะมีอุปสรรค 
๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมีความพร้อมที่จะปรับตัว 
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
องค์กร ท างานด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความน่าเชื่อถือเป็นที่พ่ึงพา
และไว้วางใจของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ  
ในด้านการต่างประเทศ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น
ท างานให้มีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ มั่นคงใน
หลักการ ยึดถือจริยธรรมและความเป็นธรรม 

๑. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงผลส าเร็จและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงจริยธรรมและความเป็นธรรม 
๒. ไมร่ับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไมน่ า
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
และ/หรือ ประกอบการพิจารณาการพัฒนา 
การท างานให้ดียิ่งขึ้น  
๓. ประพฤติหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็น 
เหตุให้เกิดความเสื่อมเสียในความเชื่อม่ันและ 
ความไว้วางใจของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ  
ในด้านการต่างประเทศ 
๔. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพหรือการพาณิชย์เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 
๕. การใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
 



๖ 

 
ควรกระท ำ ไม่ควรกระท ำ 

๖. ตระหนักถึงสถานะของ “การเป็นผู้แทนประเทศ” 
ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งขณะทีอ่ยู่ในประเทศและต่างประเทศ  
๗. ด าเนินการให้ข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นอย่าง
เป็นทางการเมื่อได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
แล้วเท่านั้น 
๘. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและมารยาท
ทางการทูต ทางการกงสุล โดยค านึงถึงประเพณีและ
วัตนธรรมท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบของรัฐผู้รับ 
และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
๙. ให้ความส าคัญกับงาน “การทูตเพ่ือประชาชน” 
ที่มุ่งหวังให้การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ คุ้มครองและ
ดูแลคนไทยในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 


