
ราง 
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

คําปรารภ 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  

ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลว
เห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพ่ือใหราชการแผนดินในสวนที่ 
ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังน้ัน การใชอํานาจเพ่ือใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม ซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเปนการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเปน 
จริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ 

อน่ึง มาตรา ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ 
ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการ
บังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  

ดังน้ัน บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป 
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความ
สะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก (Core Value) 
ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรบัผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลอืกปฏิบัต ิ



 ๒ 

(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปรงใส และตรวจสอบได 
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ
คานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ อันผูตรวจการแผนดินไดให
คําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดมาตรฐานทาง  
จริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพ่ือใหขาราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน 
และดํารงตนตั้งม่ันเปนแบบอยางที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว ดังตอไปน้ี 

 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับนี้  
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด    

ราชการพลเรือน 
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ  
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม  
 

 
 
 

 
 
 



 ๓ 

หมวด ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวล 
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม     
ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือ หากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ และสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทําน้ัน   
ขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการน้ันมิได 

(๒) เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   
การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน(หากมี)ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
โดยพลัน  

    ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง 
หรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการ
จริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน  
นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น ๆ 
อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

     ความในขอน้ีใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน   
การเปนนายหนา และการมีนิติสัมพันธอ่ืนในทํานองเดียวกันดวย  

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม (๒) 
ของขอนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอน้ีผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตอง
คัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองน้ัน แลวแต
กรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน 
หรือของขาราชการอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 



 ๔ 

(๔) เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

     (๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง เพ่ือให 
ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลน้ัน หรือ
ปฏิบัติตอบุคคลน้ันตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ         
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน 
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อ่ืนในราชการ      
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน
หรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และ 
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน 
ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเก่ียวของหรือ 
ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 



 ๕ 

(๓) ไมริเร่ิม เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา 
ซึ่งรู หรือมีขอสงสัยวาตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้ และไมรับเลี้ยง รับการบันเทิงหรือนันทนาการ ไปดูงานในประเทศหรือตางประเทศ จากผูซึ่ง
มาติดตอหรือกําลังจะติดตอราชการกับสวนราชการนั้น เวนแตที่ ก.พ.กําหนด 

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่แลว 

(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเก่ียวของ 
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอให      
หัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทาง
กฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยู ในความ          
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปด     
ทรัพยสินของตน 

(๖) เม่ือทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน           
หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพ่ือใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เม่ือไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอ่ืนวา
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแก   
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ       
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ            
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มี
อยูตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรภีาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไม
มีอํานาจตามกฎหมาย 



 ๖ 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา   อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา  

(๕) ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ 
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 

ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเน่ินชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาที่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย    
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ        
ทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งน้ี จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการ         
ดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 

(๓) ในกรณีที่ตองประกาศการดําเนินการใดใหทราบเปนการทั่วไป เชน การสอบแขงขัน
หรือคัดเลือก การประกวดราคา การเลื่อนตําแหนง การใหทุน หรือสิทธิประโยชนอ่ืน ตองปดประกาศไว  
ณ ที่ปดประกาศของสวนราชการ และลงประกาศในระบบขอมูลทางไกลอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ 
ทั้งน้ี โดยประกาศลวงหนากอนวันครบกําหนดไมนอยกวาสิบหาวันทําการ เวนแตกรณีที่ ก.พ. กําหนด 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑)  ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด 
คุมคา ไมฟุมเฟอย 



 ๗ 

(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชใน
ประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 
 ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของ
ราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่องให
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) ไมคบหาสมาคมเปนอาจิณกับบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งสังคมไมไววางใจหรือ 
มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๔) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน 
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถ และขยัน
ขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

(๕) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือ
ราชการโดยรวม 

 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

 
สวนที่ ๑ 

องคกรคุมครองจริยธรรม 
 
 

ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ    
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 



 ๘ 

(๑)  วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 
(๒)  คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
(๓) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให      

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมให เปนที่รับทราบอยางกวางขวางทั้ งในหมู           

ขาราชการและประชาชน 
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และ          

ขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี 

มีการฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน เพ่ือใหการปฏิบัติตามคานิยมหลักสําหรับ      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับอยางจริงจัง 
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘ ) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ผูตรวจการแผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมน้ี 
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

นี้ทุกป และเผยแพรใหขาราชการทราบเพ่ือยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมน้ีหรือไมทุกส่ีป 
(๑๒) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สวนราชการขึ้น เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.  
(๒)  กรรมการผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองใหเหลือ

สองคน 
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ 

พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน

ราชการรวมกันเสนอ 



 ๙ 

 ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
 กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน และตองไมมีลักษณะ

ตองหามอ่ืนตามที่ ก.พ. กําหนด 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มี 

ขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีโดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
สวนราชการ เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเร่ืองสําคัญหรือ 
มีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครอง     
จริยธรรมของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิให      
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ 
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพ่ือเสนอหัวหนา
สวนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 

(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมน้ี หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรตอ ก.พ. 
(๙) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือ ตามที่ ก.พ.มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตย มีผลงานและ
ความรูความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแต     



 ๑๐ 

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
(๔)  ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด 
(๕)ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็นพอง
ดวยกับคําวินิจฉัยนั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให ก.พ.
วินิจฉัยได เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ.วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 

(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมน้ี หรือการอ่ืนตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ.    
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้นในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนาสวน
ราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการซ่ึงดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางที่ดี และ 
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการ 
พิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง  
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  

     ในกรณีที่เห็นวาหัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความ
คุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเร่ืองโดยไมตองผานหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยัง ก.พ. และผูตรวจการแผนดินก็ได 

 ใหนําความในขอ ๑๖ (๒) มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  
โดยอนุโลม โดยให ก.พ.เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารง
ตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

 

 



 ๑๑ 

สวนที่ ๒ 
ระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๘  การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย

ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี  

ขอ ๑๙  การฝาฝนจริยธรรมเปนความผิดวินัย  ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย วา
กลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่ ก.พ.กําหนด 

ขอ ๒๐  ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริมจริยธรรมขาราชการ 
โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ใหใชพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เก่ียวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสมํ่าเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการแตละคน 
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 
(๕)  ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

  (๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และ 

ดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พ่ีนอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพ่ือไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยผูประเมินภายนอกที่
อิสระและเปนกลาง 

ขอ ๒๑   เม่ือมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง    
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพ่ือขอ 
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน แลวแต
กรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย 

ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอ 
คําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 



 ๑๒ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ. หรือผูตรวจการ
แผนดินไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒   ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน หากปลอยใหเน่ินชาไปจะกระทบตอ
ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมไดทัน 
ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร 
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่
เปนปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม 
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการที่
สรางความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม ใหสงเรื่องให
คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิดทางวินัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๓  ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรมในสวน  

ราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมน้ีมีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เม่ือครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้ มีผลใชบังคับ ให ก.พ. จัดใหมี          
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข      
เพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

         ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนา
กลุมงานคุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยาง
กวางขวาง และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหน่ึงป
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 

 
(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 
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