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๑๐๓ 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ค าปรารภ 

 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด 
ทางวินัย 

ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  ได้
พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึง
ต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง 
และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกัน
ขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็น
ข้าราชการ 

อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริม
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้
ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด า เนินการบังคับให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  
มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม



๑๐๔ 

 

หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ 
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

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

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

ปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลาย 
ถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิด
ส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งม่ันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความ
เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยา
อันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้ 

 



๑๐๕ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบ
วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ฉบับนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็น

ข้าราชการส่วนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ า

ส่วนราชการ 
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของ
ข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหาก
ก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 



๑๐๖ 

 

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่ าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่ อ
ปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่
กรณ ีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนใน 
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็น
ตัวแทน การเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 

(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตาม (๒) ของข้อนี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ 
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย 
ต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้อง
ไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

(๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอืน่โดยมิชอบ 



๑๐๗ 

 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอใน
การตรวจสอบ 

(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน  เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น 



๑๐๘ 

 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนใน
ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะ
มีอคต ิ

(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือ
สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไป
ได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ 



๑๐๙ 

 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอ
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครอง
สิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการ 
ของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมาย
ขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน 
สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้อง
ด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการ
เมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจ
เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อ
ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี 
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ



๑๑๐ 

 

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ
ที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  เว้นแต่เป็นการ
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ 
ผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา 

ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา
จากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันการณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล 
หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ 
จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการ 
ร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุด
จนเต็มก าลังความสามารถ 



๑๑๑ 

 

(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อ
ขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี 
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดย
เคร่งครัด 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  มีผลงานดีเด่น  
มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 

(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม  

 



๑๑๒ 

 

  หมวด ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพ่ือก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวล
จริยธรรม 

(๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการ
จริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่
ข้าราชการและประชาชน 

(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา 
และข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 

(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการด าเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้หัวหน้า
ส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้ 

(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวล
จริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
คณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 



๑๑๓ 

 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป 

(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี 
(๑๒) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าส่วนราชการขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. 
(๒) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือก

กันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจาก

ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด าเนินการที่
แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ 
รองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ 

ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
ของส่วนราชการนั้น 

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

จริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ  

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 



๑๑๔ 

 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในส่วนราชการเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้
วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ.  
หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ 

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วน
ราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อน
ต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
  (๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือการอ่ืนที่เห็นสมควร
ต่อ ก.พ. 

(๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารประเภทอ านวยการ หรือด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงาน
และความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 



๑๑๕ 

 

(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ 

(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจด าเนินการเกี่ยวกับ
การออกค าสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการด าเนินการใดที่เป็นผลร้าย
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการแล้ว 

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
(๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย  ก .พ .หรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยใด 
และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตน
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ. วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีค า
วินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ ก.พ. 

(๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือ ก.พ.มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
หัวหน้า 
ส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 
โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



๑๑๖ 

 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่
ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมให้น าความใน
ข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ 
ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
(๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้า

ส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบ
ต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 

ส่วนที่ ๒ 
ระเบียบการบังคับใช้ประมาลจริยธรรม 

ข้อ ๑๘การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้
เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่
กรณี 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย 
ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ



๑๑๗ 

 

ข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการ
อย่างสม่ าเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

โดยเคร่งครัด 
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้และด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของ

ข้าราชการ 
ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่
ท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 

(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการ

อาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการที่ตนสังกัดน าเสนอเ พ่ือขอค าวินิจฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีจาก
คณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วแต่กรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย 

ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส าคัญอันควรแก่
การขอค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระท าได้ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้า
ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ  และไม่อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน ข้าราชการอาจขอค าแนะน าจากหัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัดหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม



๑๑๘ 

 

ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน าตามสมควรตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มีค าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหา 
มาก่อน  

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้ค าแนะน าโดยยึดประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างความส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่  
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  
และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ 
ก.พ.ทราบ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตาม
แนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้ว
โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๓ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ประมวล
จริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ ก.พ. 
จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวางและต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
  ประกาศกรมปศุสตัว ์

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
กรมปศุสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
  กรมปศุสัตว์โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ จึงก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขึ้น  
เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาน ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ 
สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไปได้ 
ดังนี้ 
 ๑.กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและ
ความชอบธรรม 
  ๒.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มสติก าลัง ละเว้นการเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์อันมิชอบ และในสิ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม 
 ๓.ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
 ๔.มีความมุ่งมั่นในผลส าเร็จของงาน โดยยึดหลักการบูรณาการและ
การท างานเป็นทีม 
 ๕.ยึดมั่นในระบบคุณธรรม มีความหนักแน่นมั่นคงในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 



๑๒๒ 

 

 ๖.ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพตนเอง อดทน 
และเสียสละ 
 ๗.รักษาชื่อเสียงของกรมปศุสัตว์ โดยไม่กระท าการใดๆ อันจะเป็น
การเสื่อมเสียแก่องค์กรและเกียรติภูมิของตนเอง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๘    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                  
                       ( นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง ) 

                 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์  
พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการมาตรา ๗๘ ก าหนดให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  
วรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการตามหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพ และมาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนผู้ในไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไปประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั่นได้รับการพัฒนา 
 อาศัยตามอ านาจความในมาตรา ๗๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติ
และประพฤติตนของข้าราชการกรมปศุสัตว์ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และประเทศชาติ รับผิดชอบต่อ
ศักดิ์ศรีแบะเกียรติภูมิของข้าราชการและหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเชื่อถือ 
ศรัทธา และการยอมรับจากบุคคลทั่วไปดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ กล้ายืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้ายืนหยัดในสิ่ง
ถูกต้องและยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงดังนี้ 

(๑)*ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม และยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

(๒)*ท างานโดยยึดมั่นหลักการ จรรยาวิชาชีพ และจริยธรรม 



๑๒๕ 

 

(๓)*มีสั จจะ และไม่มีสัญญาใดๆ กับบุคคล อ่ืน โดยมุ่ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน 

(๔)*สามารถจัดการรับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวมด้วยการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมปราศจากผลประโยชน์ 

(๕)*ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลใดๆ ของตนหรือผู้ อ่ืน
กดดันต่อการตัดสินใจของผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
ผลประโยชน์มิชอบ 

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตว์

สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑)*ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์ สุจริต ส านึกในหน้าที่ โดยยึด

หลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
(๒)*พูดจริง และท าจริง ด้วยความเที่ยงธรรม 
(๓)*บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ ด้วยจิตส านึกในการ

ให้บริการอย่างซ่ือสัตย์ ยุติธรรม และเสมอภาค 
(๔)*ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผดชอบ เสียสละ อุทิศตน เพ่ือ

รักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
(๕)*รับผิดชอบระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรักษา

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต 
(๖)*มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ

รับผิดชอบต่อผลการระท าของตนเอง 
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และเปิดเผย ดังนี้ 
(๑)*ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและพร้อม

รับผิดในการตัดสินใจ 
(๒)*เปิดเผยข้อมูลข้าวสารภายในขอบเขตของกฎหมายด้วย

ความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 



๑๒๖ 

 

ข้อ ๔ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ข้าราชการกรปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และปราศจากอคติดังนี้ 
(๑)*ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต้องทั่วถึงปราศจากอคติ 
(๒)*ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ า ใน เอ้ืออาทร ต่อ

ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค 
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์  พึ งปฏิบัติหน้ าที่ โยมุ่ งคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
ผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

(๑)*ปฏิบัติ งานที่ ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จสมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลาด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง โดยยึดผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(๒)*การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการตัดสินในบนพ้ืนฐาน
ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรม 

(๓)*ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(๔)*ขยันหมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่ 

พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค และมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ 
(๕)*ปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยความเคารพ

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพบุคคล เคารพตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นบุคคล
ต้นแบบ ดังนี้ 

(๑)*จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ 



๑๒๗ 

 

(๒)*ประพฤติตามวัฒนธรรม ประเพฯที่ดีงามของสังคมไทย 
เพ่ือนุรักษ์และสืบทอดความเป็นไทยให้ด ารงอย่างยั่งยืน 

(๓)*เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนและ
บุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน 

(๔)*ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดมั่นในประโยชน์
ส่วนรวม 

(๕)*พ่ึงตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
(๖)*อนุรักษ์และให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้สาธารณชน

ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๗ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ควรด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคลทั่วไป ดังนี้ 
(๑ )*ด ารงชี วิ ตด้ วยความพอเ พียง  เหมาะสมกับฐานะ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน 
(๒)*ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชนในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติและคุณความดีของสาธารณชน 
(๓)*พิจาณาตัดสินใจ ด าเนินการ อย่างมีเหตุผล และรอบคอบ 
(๔)*อุตสาหะ ขยันหมั่ น เ พียร ประหยัด และวางแผน 

การด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(๕)*เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยความพากเพียร
และอดทน เพ่ือมีความรอบรู้ รอบคอบ ในการด าเนินชีวิต 

(๖)*ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ด ารงชีวิตชอบ 
ด้วยความมุ่งมั่น มีสติสัมปชัญญะ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เอ้ือเฟ้ือ 
แบ่งปัน ต่อผู้อื่น 

ข้อ  ๘ สามัคคีและมีเมตตา 



๑๒๘ 

 

ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีเมตตา  
มีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความร่วมมือรวมใจ ปรารถนาดีต่อกัน  
และแสดงกิริยา วาจาสุภาพให้เกียรตินับถือกัน ดังนี้ 

(๑)*ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมี
เมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค 

(๒)*มีความสมัครสมานสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกัน  
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

(๓)*มีความร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกัน
แก้ปัญหา เพ่ือให้งานต่างๆ เกินสัมฤทธิ์ผล 

(๔)*ปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 

(๕)*แสดงกิริยาและวาจาที่สุภาพให้เกียรตินับถือกันทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 

(๖)*มีความเมตตาต่อสัตว์และให้การช่วยเหลือดูแลตามหลัก
จรรยาวิชาชีพในทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ 

ให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าว
ข้างต้นโดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อันไม่ใช่ความผิด
ทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ถือปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

               
    (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
             อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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