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คำนำ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 279 กาหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้นส าหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
เรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งมี
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สังคม ดังนั้น การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือน
ทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมและจรรยาอันเป็น ความประพฤติที่ดีงามสมกับความ
เป็นข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจึงกาหนดขึ้นเพื่อให้ปวงข้าราชการ
เกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสม
กับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัว อย่างแห่ ง
ธรรมจรรยาอั น สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 279 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้คาแนะนาให้หน่วยงาน
ทั้งหลายถือปฏิบัติ
อนึ่ง ที่ประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติ
ให้ตั้งคณะทางานเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
เพื่อพิจารณายกร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนสามัญให้
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สอดคล้องกับมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 โดยมี ศ าสตราจารย์ บ วรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ เป็ น ประธานคณะท างาน
นางผาณิ ต นิ ติทัณฑ์ป ระภาศ นายเกษมสั น ต์ จิ ณณวาโส กรรมการ ก.พ. และ
เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. เป็นคณะทางาน และที่ประชุม ก.พ. ครั้ง 6/2551 วันที่
9 มิถุนายน 2551 ได้เห็ นชอบกับ ร่ างประมวลและจรรยาข้าราชการพลเรือน
ตามที่คณะทางานเสนอ และให้ สานั กงาน ก.พ. นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ ความ
เห็นชอบ เพื่อให้ใช้ กับข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ราชการพลเรือน และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบกับร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ใช้บังคับ
เป็นมาตรฐานทางจริธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนสามัญ พนั กงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน และให้รับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการด้วย
ส านั ก งาน ก.พ. รั บ ความเห็ น ของส านั ก งาน ก.พ.ร. และส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา และปรับแก้ไขประมวลจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งปรับชื่อเป็ นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และนาเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่ง
ก.พ. มีมติเห็นชอบและให้ นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบกับร่างประมวล
จริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นเพื่ อ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น มาตรฐานทางจริ ย ธรรมกั บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสั งกัดราชการพลเรือน
โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และประธาน ก.พ. ลงนามในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ 16 กัน ยายน 2552 และลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162ง หน้า
73 – หน้า 86
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ส านั ก งาน ก.พ. ขอขอบคุ ณ ศาสตราจารย์ บ วรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ และ
คณะทางาน และผู้ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และสานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อส่วนราชการต่าง ๆ ในการบังคับใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือนต่อไป
สานักงาน ก.พ.
พฤศจิกายน 2552
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คาปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
กาหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดย
จะต้ อ งมี ก ลไกและระบบในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทาง
วินัย
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริ ห ารงานบุ คคลของข้าราชการพลเรือนได้
พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบั ติเพื่อให้ร าชการแผ่น ดิน ในส่ วนที่ตนรับ ผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
สังคม ดังนั้น การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือน
ทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป็ น การอัน พึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่ ว นรวมและ
ตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริ ยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดี
งาม สมกับความเป็นข้าราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
คาแนะน าในการจั ด ทาหรื อ ปรั บ ปรุ งประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และ
ส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ข องรัฐ มีจิตสานึก
ในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
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ดังนั้น บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงมีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
มีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้
ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการของส านั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
(๖) การให้ ข้ อ มูล ข่ าวสารแก่ ประชาชนอย่ า งครบถ้ว น ถู ก ต้ อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๘) การยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ ตรวจการแผ่นดินได้ให้คาแนะนาให้หน่วยงานทั้งหลาย
ถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้น เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลาย
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เกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่น ของปวงชน และดารงตนตั้งมั่นเป็น แบบอย่างที่ดีงาม
สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้า
สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่
เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4

หมวด ๒
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทา
การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใด
ของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือ
หากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทา
นั้นขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมี
หน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อ
ปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่
กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รั บ ค่ า ตอบแทนในนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ่ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทาของ การ
เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกัน

5

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมี
ลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่าน
ข้าราชการ ข้ าราชการมีห น้ าที่ต้องคัดค้านการกระทาดัง กล่ าว และบัน ทึกการ
คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐ
ด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ ดุ ล พิ นิ จ และตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตาม
ข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อ
ได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบั นทึก
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
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ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ
พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบ
หรือชัง
(๒) ไม่ใ ช้เ วลาราชการ เงิน ทรัพย์ สิ น บุค ลากร บริก าร หรื อสิ่ ง
อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสั ย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการ
ใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่
อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่ วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่ว นกลุ่ ม อัน
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือ ชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
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ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุ คคล
ทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคล
ใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่ เ สนอ หรื อ อนุ มั ติ โ ครงการ การด าเนิ น การ หรื อ การท า
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบั ติตามรัฐ ธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ ล ะเมิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทา
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
แล้ว
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตน
มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้
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(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทา
เรื่ อ งเสนอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณา และส่ ง เรื่ อ งให้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น และต้องเร่งแก้ไข
ช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิหรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่ว น
ราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพ
กฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อได้รับคาร้อง หรือคาแนะนาจากผู้ ตรวจการแผ่นดิน หรือ
หน่ ว ยงานอื่ นว่ า กฎหมาย กฎ หรื อข้ อ บัง คับ ที่อ ยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของส่ ว น
ราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้
เกิดขึ้น ต้องดาเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการ
เมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการ
ใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
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(๓) ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่
ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่น
กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่
เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๖) ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครั ดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่
การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี ที่กระทาการ
อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคาขอของ
บุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าว
หรือได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัด
ให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรั ก ภั กดี ต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ และไม่ ล ะเมิ ด องค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา
หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในส่ ว นราชการ
ทุกระดับชั้น ต้องปกครองผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดย ไม่เห็นแก่
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ความสั มพัน ธ์ห รือบุ ญคุณส่ วนตัว และควบคุมให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หั ว หน้ าส่ ว นราชการและผู้ บั งคับบั ญชาในส่ ว นราชการทุ ก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ มีความซื่อสัตย์ มี
ผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึด
มั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) วางระเบี ย บเพื่ อก าหนดการทั้ ง หลายอั น จ าเป็ นแก่ ก ารใช้
บังคับประมวลจริยธรรม
(๒) คุ้ ม ครองและประกั น ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรมของ
คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๔) เผยแพร่ แ ละปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมให้ เ ป็ น ที่ รั บ ทราบอย่ า ง
กว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน
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(๕) ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งส่ ว นราชการ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการดาเนินการใด ก.พ. อาจมี
มติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้
(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่ นดิน เพื่อให้ การปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่ นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรม
นี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้
บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพื่อยึดถือและเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป
(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่
ทุกสี่ปี
(๑๒) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลง
กับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้ อ ๑๔ ให้ ก .พ. โดยข้ อ เสนอของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้
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คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเสนอจ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ก.พ.
(๒) กรรมการผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภท
อานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็ น ข้า ราชการในส่ ว นราชการที่ได้รั บ
คัดเลื อกจากข้าราชการ พนั กงานราชการและลู กจ้ างของส่ ว นราชการนั้น ตาม
วิธีการดาเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ
ให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
จริยธรรม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่
ยอมรับของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุ ม ก ากั บ ส่ ง เสริ ม และให้ ค าแนะน าในการใช้ บั ง คั บ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่ องดูแลให้ มีการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมในส่ว น
ราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่อง
ให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลั น
ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
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(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่ มีคาวินิจฉัยของ
ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของ
หัวหน้าส่วนราชการ ต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่
เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ก.พ.
มอบหมาย
การประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ข้ อ ๑๖ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และผู้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการตั้ ง แต่ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ หรือดารงตาแหน่งประเภทอื่นที่ทา
หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรมนี้ สนับ สนุ น ส่ ง เสริ มผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาที่มี ความซื่ อสั ตย์ มี
ผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้ มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภทอานวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการ
ผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการ
ดาเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้นจะ
กระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วน
ราชการแล้ว
(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
สม่าเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส่ อ งให้ ข้ า ราชการในส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติ ห รื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการ
จริยธรรม คาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคา
วินิ จ ฉั ย ใด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการไม่เ ห็ น พ้ องด้ ว ยกั บค าวิ นิ จฉั ย นั้ น ให้ เ สนอ
ความเห็นของตนและคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ. วินิจฉัยได้
เว้นแต่กรณีนั้นมีคาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด
ไว้แล้ว
(๖) รวบรวมปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงประมวลจริย ธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควร
เสนอต่อ ก.พ.
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(๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมี
ความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป
เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็น
แบบอย่ า งที่ ดี และติ ด ตาม สอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
(๒) สื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง การฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมเพื่ อ รายงานผลให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
ให้นาความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมด้วย โดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
(๔) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการ
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้
โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว
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ส่วนที่ ๒
ระบบกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้
เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทาง
วินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บ นเป็น หนั งสื อหรือสั่ งให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควร
ข้ อ ๒๐ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ คณะกรรมการจริ ย ธรรม และ ก.พ.
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ
ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ
(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือ
ชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรม
ของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และ
ข้าราชการอย่างสม่าเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ ปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เพียงพอ
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
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(๖) ตอบข้อสงสั ย หรือคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และดาเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่ อนฝู ง ของข้ า ราชการ ตลอดจนประชาชนผู้ ม าติ ดต่ อราชการทราบประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ทาการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืน
จริยธรรม
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้ อ ๒๑ เมื่ อ มี ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใ นเรื่ อ งใด
ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการที่ตนสังกัดนาเสนอเพื่อขอคาวินิจฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีจาก
คณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วแต่กรณีคณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องสาคัญอันควร
แก่การขอคาแนะนาจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระทาได้
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จาเป็นต้องดาเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่น
ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจ
เรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน ข้าราชการอาจขอคาแนะนาจากหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด
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หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้คาแนะนา
ตามสมควรตามคาวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการจริ ย ธรรม ก.พ. หรือ ผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน หากไม่มีคาวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมอาจให้คาแนะนาโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสาคัญ ทั้งต้องมุ่ง
สร้างความสานึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่
สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และการดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ. ทราบ
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามคาแนะนาของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้
แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๒๓ ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงาน
คุ้มครองจริ ยธรรมในส่ วนราชการทุกแห่ งภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วันที่ประมวล
จริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่ งปี นั บแต่วัน ที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับให้
ก.พ. จั ดให้ มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก.พ. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และต้องดาเนินการตามวรรค
หนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง หน้ำ 73 – หน้ำ 86

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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