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ค ำน ำ 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นส าหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
 ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
เรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมี
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือน
ทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง 
ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมและจรรยาอันเป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความ
เป็นข้าราชการ 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจึงก าหนดขึ้นเพ่ือให้ปวงข้าราชการ
เกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสม
กับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุด ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 279 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงาน
ทั้งหลายถือปฏิบัติ 
 อนึ่ง ที่ประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติ
ให้ตั้งคณะท างานเก่ียวกับการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือพิจารณายกร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนสามัญให้
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สอดคล้องกับมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 โดยมีศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานคณะท างาน        
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ ก .พ. และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. เป็นคณะท างาน และท่ีประชุม ก.พ. ครั้ง 6/2551 วันที่
9 มิถุนายน 2551 ได้เห็นชอบกับร่างประมวลและจรรยาข้าราชการพลเรือน
ตามที่คณะท างานเสนอ และให้ส านักงาน ก.พ. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้ใช้กับข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ราชการพลเรือน และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบกับร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้ใช้บังคับ
เป็นมาตรฐานทางจริธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน และให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา และปรับแก้ไขประมวลจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งปรับชื่อเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และน าเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 ซ่ึง 
ก.พ. มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป และในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบกับร่างประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้ใช้บังคับเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 
โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และประธาน ก.พ. ลงนามในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 และลงประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162ง หน้า 
73 – หน้า 86 
 
 

  

ส านักงาน ก.พ. ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
คณะท างาน และผู้ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อส่วนราชการต่าง ๆ ในการบังคับใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือนต่อไป 

      ส านักงาน ก.พ. 
       พฤศจิกายน 2552 
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ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
 

ค าปรารภ 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย  

ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้
พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือน 
ทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและ
ตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดี
งาม สมกับความเป็นข้าราชการ  

อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และ
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึก
ในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  
 

 

ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ    
มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก

ปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลาย
ถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้น เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลาย
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เกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม   
สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ 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 คณะกรรมการจริยธรรมประจ า

ส่วนราชการ 
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

 
 
 

 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง

และเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท า

การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใด
ของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือ
หากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพจิารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท า
นั้นขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ข้าราชการมี
หน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อ
ปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่
กรณ ีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  ่ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การ
เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกัน 
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(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมี
ลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่าน
ข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการ
คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ
ด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

(๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตาม
ข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อ
ได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึก
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 

ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ
พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ
หรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการ
ใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่
อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคล
ใด เพราะมีอคต ิ

(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท า     
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดรั ฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบั งคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท า
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
แล้ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตน
มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

 
 

 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท า
เรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

(๔) ไมเ่ลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องเร่งแก้ไข
ช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วน
ราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพ
กฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ
หน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้
เกิดข้ึน ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่าวโดยเร็ว 

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการ
เมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการ
ใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่
ดี ปราศจากอคต ิและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตาม
มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่
เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา 

ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้ 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่
การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการ
อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของ
บุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ  

 

ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี ้จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว 
หรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 

(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัด
ให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

(๒)  จ ง รั กภั กดี ต่ อพระมหากษั ต ริ ย์  และ ไม่ ล ะ เมิ ดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณข์องราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา 
หรือประเพณ ีข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ      
ทุกระดับชั้น ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดย ไม่เห็นแก่
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ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มี
ผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึด
มั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑ 
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) วางระเบียบเพ่ือก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การใช้

บังคับประมวลจริยธรรม 
(๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ ยงธรรมของ

คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

ตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้ เป็นที่รับทราบอย่าง

กว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน 
 

 

(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 

(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการด าเนินการใด ก.พ. อาจมี
มติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้ 

(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรม
นี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้
บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพ่ือยึดถือและเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่
ทุกสี่ปี 

(๑๒) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลง
กับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ข้อ ๑๔  ให้ ก .พ .  โดยข้อเสนอของหั วหน้ าส่ วนราชการ  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งหั วหน้าส่วนราชการเสนอจ าก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.พ. 

(๒) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภท
อ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับ
คัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตาม
วิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ 

ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่
ยอมรับของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วน

ราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่อง
ให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้  ก.พ. โดยพลัน    
ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

 

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ 
ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของ
หัวหน้าส่วนราชการ ต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกอบการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่
เห็นสมควรต่อ ก.พ. 

(๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ. 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ หรือด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ท า
หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  มี
ผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 

(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการ
ผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจ
ด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการ
ด าเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้นจะ
กระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วน
ราชการแล้ว 

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
สม่ าเสมอ 

(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย ก .พ. หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีค า
วินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยนั้น ให้เสนอ
ความเห็นของตนและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้  ก.พ. วินิจฉัยได้ 
เว้นแต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด
ไว้แล้ว 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอ่ืนตามที่เห็นสมควร
เสนอต่อ ก.พ. 

 

 

(๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซึ่งมี
ความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป
เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
สม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

ให้น าความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมด้วย โดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส่วนราชการ 

(๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ 
โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 
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ส่วนที ่๒ 
ระบบกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้
เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทาง
วินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. 
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ 
ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือ
ชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรม
ของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และ
ข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

เพียงพอ 
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 
 

 

(๖) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ 

(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 

(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืน
จรยิธรรม 

(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในเรื่องใด 

ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการที่ตนสังกัดน าเสนอเพ่ือขอค าวินิจฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีจาก
คณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แล้วแต่กรณีคณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย 

ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส าคัญอันควร
แก่การขอค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระท าได้ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่น
ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจ
เรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน ข้าราชการอาจขอค าแนะน าจากหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด 
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หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน า
ตามสมควรตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หากไม่มีค าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมอาจให้ค าแนะน าโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งต้องมุ่ง
สร้างความส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของข้าราชการที่
สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ. ทราบ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้
แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

 

บทเฉพำะกำล 
 

ข้อ ๒๓ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวล
จริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับให้ 
ก.พ. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้  ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจาก
ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และต้องด าเนินการตามวรรค
หนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ 

    ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552 
        เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง หน้ำ 73 – หน้ำ 86 

 


