
DON’TSDOS

ยดึมัน่ในสถาบนัหลกั
ของประเทศ

ซื่อสตัยส์จุรติ มจีติสาํนกึทีด่ ี
และรบัผดิชอบตอ่หนา้ที่

กลา้ตดัสนิใจและกระทาํ
ในสิง่ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม

คดิถงึประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตวัและมจีติสาธารณะ

มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน

ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปน็ธรรม
และไมเ่ลอืกปฏบิตัิ

ดาํรงตนเปน็แบบอยา่งทีด่ ี
และรกัษาภาพลกัษณข์องทางราชการ

พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุลากร
กองคลงั มหาวทิยาลยัพะเยา

- เทดิทนูรกัษาไวซ้ ึง่สถาบนัหลกัของประเทศ เคารพ
ตอ่กฎหมาย มวีนิยั และยดึม ัน่ในหลกัคาํสอนของศาสนา

- ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความถกูตอ้ง ตามหลกัธรรมาภบิาล
หลกักฎหมาย หลกัวชิาการ หลกัคณุธรรม จรยิธรรม

และมมีาตรฐานการปฏบิตังิาน

- ดหูม ิน่หรอืตอ่ตา้นสถาบนัหลกัของประเทศ

- ละเวน้ ละเมดิ หรอืใชช้อ่งวา่งของกฎหมาย
กระทาํการอนัเปน็การไมซ่ ือ่สตัรยส์จุรติ ทัง้ในการปฏบิตังิาน
และการดาํเนนิชวีติสว่นตวั

- เสยีสละและอทุศิตนในการทาํงาน รกัษาจรยิธรรม
ในการปฏบตัหินา้ทีอ่ยา่งซ ือ่สตัยส์จุรติ และมจีรรยาบรรณในวชิาชพี

- มจีติสาํนกัทีด่ตีอ่ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสทิธมินษุยชน

- ปดัความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีก่รณทีีม่ปีญัหา
หรอืเกดิความผดิพลาดจากการปฏบิตัหินา้ที่

- ประพฤตตินและปฏบิตัหินา้ที ่โดยไมค่าํนงึถงึความเสยีหาย
ทีอ่าจเกดิข ึน้ตอ่ผูร้ว่มงานองคก์ร หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

- กลา้ตดัสนิใจและยนืหยดั ทาํในสิง่ท ีถ่กูตอ้งชอบ
ธรรมกลา้แสดงความคดิเหน็ หรอืคดัคา้นในสิง่ท ีไ่มถ่กูตอ้ง

- เปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งถกูตอ้งโปรง่ใส

- ปดิกัน้ไมร่บัฟงัความเหน็ตา่งแสดงออกซ ึง่
ความคดิเหน็ทีไ่มเ่ปน็ประโยชน ์อนักอ่ใหเ้กดิความแตกแยก

- ใชด้ลุพนิจิในการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความลาํเอยีงหรอืคติ
หรอืเพ ือ่ผลประโยชนส์ว่นตนและพวกพอ้ง

- แยกเร ือ่งสว่นตวัออกจากหนา้ทีก่ารงาน

- รกัษาความสมัพนัธก์บัผ ูร้ว่มงาน ผูเ้รยีน ผูร้กับรกิาร
และประชาชน อยา่งกลยัาณมติร

- ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยถอืเอาประโยชนแ์ละความรูส้กึสว่นตวั
เปน็ทีต่ ัง้ไมค่าํนงึถงึผลประโยชนห์รอืโทษทีม่ตีอ่สว่นรวม

- ปฏบิตังิานดว้ยความรู ้ความสามารถอยา่งเตม็
ศกัยภาพ มคีวามอตุสาหะกระตอืรอืรน้ตอ่การ

เปลีย่นแปลงในทางทีพ่ฒันา เพ ือ่ประโยชนต์อ่ตนเองและองคก์ร

- รกัษาคณุภาพการทาํงานและมาตรฐานแหง่วชิาชพี
เรยีนรูส้ ิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ

- ปฏเิสธ หลกีเลีย่ง เก ีย่งงาน

 - ขาดการพฒันาตนเอง หรอืไมน่าํความรูท้ ีไ่ดร้บัมาใชใ้น
การพฒันาตอ่ยอดงาน

- รบัส ิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่น ๆ จากการปฏบิตัหินา้ที่
- นาํกจิกรรมหรอืธรุกจิสว่นตวัมาปฏบิตัใินเวลาราชการ 
หรอืนาํบคุลากรหรอืทรพัยส์นิของราชการไปใชเ้พ ือ่ประโยชนส์ว่นตวั

- เลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ปน็ธรรมปฏบิตัหินา้ที่
ดว้ยความเทีย่งธรรมเสมอ

ปราศจากอคต ิโปรง่ใส และตรวจสอบได้

- ใหบ้รกิารและอาํนวยความสะดวกแกผ่ ูร้บับรกิาร
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืประชาชน

ดว้ยอธัยาศยัทีด่ ีสภุาพ และเตม็ใจ

- ใชอ้าํนาจในตาํแหนง่หนา้ทีเ่พ ือ่แสวงหาประโยชนแ์กต่นเอง
หรอืพวกพอ้ง โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย
 
- แสดงพฤตกิรรม อนัเปน็การเหยยีดหยาม ประชดประชนั
หรอืดแูคลนผูอ้ ื่น หรอืทาํใหผ้ ูอ้ ื่นเกดิความรูส้กึวา่ ตนไดร้บั
การปฏบิตัทิ ีด่อ้ยกวา่บคุคลอื่น

- ดาํรงตนใหเ้ปน็ทีเ่ช ือ่ถอืศรทัธาเปน็แบบอยา่งทีด่ใีน
การดาํเนนิชวีติ และรกัษาเกยีรตศิกัด ิใ์นตาํแหนง่หนา้ที่

- รกัษาวฒันธรรมและภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร

- ประพฤตปิฏบิตัตินอนัเปน็เหตทุาํใหเ้ส ือ่ม
เสยีช ือ่เสยีงหรอืเกยีรตศิกัด ิใ์นตาํแหนง่หนา้ที่
หรอืภาพลกัษณข์ององคก์ร

- เปดิเผยความลบัขององคก์รผูเ้รยีน หรอืผูร้บั
บรกิารหรอืนาํขอ้มลูลบั หรอืขายขอ้มลูภายใน
ไปใชเ้พ ือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืพวกพอ้ง 

1

2

3

4

5

6

7

ขอ้ควรทาํ ขอ้ไมค่วรทาํ

กองคลัง 
มหาวทิยาลัยพะเยา



จรยิธรรมของผูบ้รหิารไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ
ไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นและไมโ่อนออ่นตอ่อทิธพิลใด ๆ
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ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น
การหาประโยชนใ์หต้นเองและพวงพอ้ง
หรอืการใชอ้าํนาจหนา้ทีเ่พ ือ่ประโยชน์
ตนเองและพวกพอ้ง

รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์
รบัของขวญัจากเอกชนเพ ือ่ชว่ยเหลอืหรอื
ตอบแทนในการอาํนวยความสะดวกดา้นตา่ง ๆ

ใชท้รพัยส์นิของหนว่ยงานเพื่อประโยชนส์ว่นตน
นาํทรพัยส์นิของสว่นรวมไปใชใ้นกจิการ
สว่นตนหรอืใชท้รพยส์นิของหนว่ยงาน
โดยไมม่สีทิธติามกฎหมาย

การนาํขอ้มลูอนัเปน็ความลบั
ของหนว่ยงานมาใชป้ระโยชนส์ว่นตวั
ใชป้ระโยชนจ์ากการทีต่นเองรบัรูข้อ้มลูภายในหนว่ยงาน
และนาํขอ้มลูนัน้ ไปหาผลประโยชน์
ใหก้บัตนเองหรอืพวกพอ้ง

ปดิบงัความผดิ
ปกปดิความผดิเพ ือ่ชว่ยเหลอืตนเองและพวงพอ้ง
TRANSPARENCY CAN BE CHECKED

คณะกรรมการคุมครองจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอมูลอางอิง : ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

กองคลัง 
มหาวทิยาลัยพะเยา
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ไม่ อาศัยตําแหน่งในหน้าท่ีของตน
เพ่ือเรยีกรอ้งส่ิงตอบแทน
ไมใ่ชอ้าํนาจในตาํแหนง่หนา้ทีข่องตนเองเพ ือ่
เรยีกรอ้งส ิง่ตอบแทนในการปฏบิตังิาน

ละเวน้การเรยีก รบั หรอื ยอมจะรบั ทรพัยสิ์น
หรอืประโยชน์อ่ืนใด สําหรบัตนเองหรอืผู้อ่ืน

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

จริยธรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน

หยุด การใชอํ้านาจโดยมิชอบ
ไมใ่ชอ้าํนาจหรอืทิธพิลในตาํแหนง่หนา้ที่
ท ีต่นเองมอียู ่เพ ือ่แสวงหาประโยชน์
ใหแ้ก ่ตนเอง ญาตพิ ีน่อ้ง และพวกพอ้ง

ไม่ แสวงหาประโยชน์จากตําแหน่ง
หน้าท่ีของตน
ใชอ้าํนาจในตาํแหนง่หนา้ที ่ส ัง่การ กระทาํการ
รอ้งขอ เสนอความเหน็ ในเร ือ่งทีม่ชิอบ ดว้ย
กฎหมายเพ ือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืพวกพอ้ง

หยุด ยดึประโยชน์ส่วนตัว
มากกวา่ประโยชน์สาธารณะ
ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึถอืประโยชน์
สาธารณะเปน็สาํคญั ไมเ่อื้อพวกพอ้งและ
ญาตพิ ีน่อ้ง

คณะกรรมการคุมครองจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอมูลอางอิง : ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564



จริยธรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน

ดาํรงตนใหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ ีรกัษาไวซ้ ึง่ความลบัของมหาวทิยาลยั ผ ูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร

ยดึมัน่และยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถกูต้อง 

พงึยดึม ัน่ในระบบคณุธรรมปฏบิตัหินา้ที่

ตามกรอบนโยบายดว้ยความถกูตอ้ง 

ปฏิบ ัต ิหน้าที่ตามหลักวิชาการและ

กฎหมาย 

ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ปฏิบ ัต ิหน้าที่ด ้วยความเสมอภาค

เปน็ธรรม และปราศจากอคต ิ

มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน

ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความมุง่ม ัน่ 

กระตอืรอืรน้อยา่งเตม็ความสามารถเพ ือ่

ใหง้านเสรจ็สมบรูณอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

ซื่อสัตย์สุจรติและมีความรบัผิดชอบ

ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซ ือ่สตัย ์สจุรติ 

ทัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ ื่น ไมแ่สวงหาผล

ประโยชนโ์ดยมชิอบ ตระหนกัและสาํนกึ

ในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบขอบตนเอง     

มหาวทิยาลยัและสงัคม
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กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา คณะกรรมการคุมครองจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
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