
ประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

  ขอ 4   ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี ้
   (1)  ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาใชในประเทศไทย 
   (2)  จงรักภักดตีอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  
และพระรัชทายาท ไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 
  ขอ  5  ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดงันี้ 
   (1)  ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนไมวาจะเปนญาติพีน่อง   
พรรคพวกเพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินจิใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
   (2)  ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวย 
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

(3) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว   
ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลง  หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของหนาท่ี 
   ในกรณีท่ีมีความเคลือบแคลง หรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทํา
ดังกลาวไวกอน  แลวแจงใหผูบังคับบัญชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา   
เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจงึปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน 
ในราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของ 
ทางราชการเปนหลัก  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม
กับประโยชนสวนตัวหรือสวนกลุม  อันจาํเปนตองช้ีขาดหรือวินจิฉัยตองยึดประโยชนของทางราชการ 
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
  ขอ  6   ขาราชการตองมีจิตสํานึกท่ีดแีละความรับผิดชอบตอหนาท่ี  เสียสละ  ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบไดโดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี ้
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   (1)  อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง   
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู  ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงาน 
ในหนาท่ีเสียหาย 
   (2)  ไมละท้ิง  หรือทอดท้ิงงานในหนาท่ี ไมปฏิบัติงานในหนาท่ีลาชาเกนิ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมายหรือเกนิสมควร 
   (3)  ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ี
ของตน  หรือของขาราชการอ่ืน  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
   (4)  ใชดุลยพนิิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ  เยี่ยงท่ี
ปฏิบัติในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน  ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แตละกรณ ี
   (5)  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตอง   
และแจงใหหวัหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
   (6)  ไมขัดขวางการตรวจสอบของศาลหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือประชาชน  ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ  และใหขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน  
เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
   (7)  ไมส่ังราชการดวยวาจาเวนแตมีความจาํเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิน่ชาไป
ราชการจะเสียหาย  ในกรณท่ีีส่ังราชการดวยวาจา  เม่ือผูใตบังคับบัญชาบันทึกเสนอเร่ืองนั้นเปนลายลักษณ
อักษรตามคําส่ัง  ผูส่ังตองไมมอบหมายใหผูอ่ืนตัดสินใจ  หรือส่ังการแทน 
  ขอ  7   ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยดักระทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม  
โดยอยางนอยตองวางตน  ดงันี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียง
ประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรมขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือ  หากกําลังกระทําการดังกลาวตองหยุดกระทําการ  
และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวนิิจฉัย  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 
การกระทํานัน้ขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 
   (2)  เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาท่ีตอง
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐานหากมีตอหัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
โดยพลัน  ในกรณีท่ีหวัหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวงหรือ
ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนัน้ แลวแตกรณแีละคณะกรรมการจริยธรรม 
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   ในระหวางท่ียงัไมมีคําส่ังจากผูบังคับบัญชาผูรับรายงานหรือการวินจิฉัย 
จากคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการที่ถูกรายงานวาฝาฝนประมวลจริยธรรมและจรรยาน้ี จะกระทําการ 
ท่ีถูกรายงานนัน้มิได 
   ความในขอนีใ้หใชบังคับการฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายและการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบดวย 

(3) ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับ 
คาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอ่ืนของรัฐ  และกจิการท่ีรัฐถือหุนใหญตามท่ี ก.พ. กําหนด  ตอหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําให
การปฏิบัติหนาท่ีเสียหาย 
   ความในขอนีใ้หใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  
การเปนนายหนา  และการมีนิติสัมพันธอ่ืนในทํานองเดียวกันดวย 
   (4)  ในกรณีท่ีขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม 
(2)  ของขอนี้  หรือมีการเสนอเร่ืองซ่ึงมีลักษณะตาม (2)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาท่ีตอง
คัดคานการกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนัน้  แลวแต
กรณ ี
   หากมิไดมีการดําเนินการตามขอนี้  ใหถือวาขาราชการมสีวนรวมรูเห็นในการฝา
ฝนประมวลจริยธรรมและจรรยาน้ีดวย 
  ขอ  8  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี  
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอยตอง
วางตน  ดังนี ้
   (1)  ไมใชตําแหนง  อํานาจหรือหนาท่ีโดยมิชอบหรือยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง  
อํานาจหรือหนาท่ีตนโดยมิชอบ  แสวงหาเงินทรัพยสิน  ประโยชนตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีคํานวณเปนเงินได  
หรือไมอาจคํานวณเปนเงินได  ตําแหนง  หรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน 
   การกระทําตามขอนี้รวมถึงการกระทําซ่ึงไมไดใชตําแหนงอํานาจหรือหนาท่ี
โดยตรง  แตกระทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีตําแหนงอํานาจหรือหนาท่ีนัน้ดวย 
   (2)  ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาท่ี  หรือยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง  อํานาจหรือ
หนาท่ีของตนไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนโดยทุจริตเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน  เวนแตเปนการอันชอบดวยกฎหมายหรือท่ี ก.พ. 
อนุญาต 



   (3)  ไมเรียกรับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก  รับหรือยอมจะรับซ่ึง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดาํรงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเกีย่วของ
หรือไมเกีย่วของกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือเปนการใหตาม
ประเพณหีรือใหแกบุคคลท่ัวไป 
   (4)  ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะ
ชอบ หรือชังบุคคลนั้น  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับบุคคลนั้น 
   (5)  ไมรับตําแหนง  หรือกระทําการตามท่ีระบุไวในขอ 7 (3)  โดยมิไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรม 
   (6)  ไมริเร่ิม  เสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนนิการ หรือการทํานติิกรรม
หรือสัญญา  ซ่ึงรู  หรือมีขอสงสัยวาตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้  ไมรับเล้ียง  รับการบันเทิงหรือนันทนาการไปดูงานในประเทศหรือตางประเทศ  
จากผูซ่ึงมาติดตอหรือกําลังจะติดตอราชการกับสวนราชการนั้น  เวนแตท่ี ก.พ. กําหนด 
  ขอ  9  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมเปนกลางทางการเมือง   ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี ้
   (1)  ใชอํานาจในตําแหนงเพือ่ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวงโดยไมหลีกเล่ียง ละเลย  หรือ
ละเวนการใชอํานาจดังกลาว และไมใชอํานาจเกนิกวาท่ีมีอยูตามกฏหมาย 
   (2)  ใชอํานาจเพื่อปฏิบัติหนาท่ี  หรือดําเนินการอ่ืนโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล  หรือกอภาระหรือ
หนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
   (3)  ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายและประมวลจริยธรรมนี้ 
   (4)  ไมพดูเท็จ  ไมรายงานเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 
   (5)  ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี  ปราศจาก
อคติ  และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถ่ินกําเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  
ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทาง
ศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแตจะดําเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึน  เพือ่ขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสีรภาพได 
เชนเดยีวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
   (6)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลางทางการเมืองตามนโยบายของรัฐบาล  ไม
กระทําการอันเปนฝกฝายทางการเมือง  หรือกระทําการอันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง 
   (7)  ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดง  ปาฐกถา  การบรรยาย  หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 



   (8)  ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยเท่ียงธรรมไมเหน็แกหนาผูใด 
   (9)  ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเอง  โดยมิไดระบุแหลงท่ีมา
ตามวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
  ขอ  10  ขาราชการตองใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดาํเนินงานเพ่ือการในหนาท่ี  และ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  โดยอยางนอย
ตองวางตน  ดงันี้ 
   (1)  ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไมใชการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
   (2)  รักษาความลับของทางราชการ  และความลับอ่ืนท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ี  
หรือจากผูมาติดตอราชการ เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปเพื่อประโยชนในกระบวนการยุติธรรม  หรือการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  กําหนด 
   (3)  ช้ีแจง  แสดงเหตุผลท่ีแทจริงและครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ
สิทธิ  เสรีภาพบุคคลอ่ืน  ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรองขอตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ท้ังนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ 
   (4)  ในกรณีท่ีตองประกาศการดําเนินการใดใหทราบเปนการท่ัวไป  เชน  การ
สอบแขงขันหรือคัดเลือก  การประกวดราคา  การเล่ือนตําแหนง  การใหทุน  หรือสิทธิประโยชนอ่ืน  ตอง
ปดประกาศไว  ณ  ท่ีปดประกาศของสวนราชการ  และลงประกาศในระบบขอมูลทางไกลอิเล็กทรอนิกส 
(WEB PAGE)  ของสวนราชการท้ังนี้  โดยประกาศลวงหนากอนวันครบกําหนดไมนอยกวาสิบหาวนัทํา
การเวนแตกรณีท่ี ก.พ. กําหนด 
   (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด  และ
รวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา 
  ขอ  11  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อยางตรงไปตรงมา  
โดยอยางนอยตองวางตน  ดงันี้ 
   (1)  ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย  ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  
ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปได  ตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีแลว 



   (2)  ในกรณีท่ีเห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดท่ีตนมีสวน
เกี่ยวของไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 
   (3)  ในกรณีท่ีเห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมายตองทําเร่ืองเสนอให
หัวหนาสวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนนิการใหไดขอยุติทาง
กฎหมายตอไป 
   (4)  ไมเล่ียงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฏหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 
   (5)  ไมยอมใหบุคคลอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอ่ืน
ใดแทนบุคคลอ่ืนอันเปนการเล่ียงกฎหมาย หรือใชช่ือบุคคลอ่ืนถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพ่ือปกปด
ทรัพยสินของตน 
   (6)  เม่ือทราบวามีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  
หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการท่ีจําเปน  เพื่อใหเกดิการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 
   (7)  เม่ือไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินหรือหนวยงานอ่ืนวา  
กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน  สรางภาระเกินสมควรแก
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว 
  ขอ  12  ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี ้
   (1)  ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงานใหเกดิผลดีท่ีสุดเต็ม
กําลังความสามารถ 
   (2)  ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิประโยชนท่ีทางราชการจัดให  ดวยความ
ประหยดั  คุมคา  ไมฟุมเฟอย 
   (3)  ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี  ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัดและไมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 
  ขอ  13  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน  รักษาช่ือเสียง  และภาพลักษณ
ของขาราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี ้
   (1)  ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณท่ีีมีขอ
ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการ  ตอง
เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินจิฉัย 
   (2)  ไมคบหาสมาคมเปนอาจิณกับบุคคล หรือกลุมบุคคล  ซ่ึงสังคมไมไววางใจ
หรือมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย 



   (3)  หวัหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตอง
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม 
 


