ประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ 4 ขาราชการตองยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมพี ระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาใชในประเทศไทย
(2) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และพระรัชทายาท ไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรือ่ งสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนญาติพนี่ อ ง
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินจิ ใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบคุ คลนั้น
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ ื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
(3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสว นรวมที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของหนาที่
ในกรณีที่มีความเคลือบแคลง หรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทํา
ดังกลาวไวกอน แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัตหิ นาที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของ
ทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสว นรวม
กับประโยชนสวนตัวหรือสวนกลุม อันจําเปนตองชี้ขาดหรือวินจิ ฉัยตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ 6 ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดแี ละความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

-2(1) อุทิศตนใหกับการปฏิบตั ิงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงาน
ในหนาที่เสียหาย
(2) ไมละทิ้ง หรือทอดทิ้งงานในหนาที่ ไมปฏิบัติงานในหนาที่ลาชาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายหรือเกินสมควร
(3) ละเวนจากการกระทําทัง้ ปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่
ของตน หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(4) ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดว ยความรูความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แตละกรณี
(5) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตอง
และแจงใหหวั หนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(6) ไมขัดขวางการตรวจสอบของศาลหรือหนวยงานที่มหี นาที่ตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ และใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน
เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(7) ไมสั่งราชการดวยวาจาเวนแตมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิน่ ชาไป
ราชการจะเสียหาย ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจา เมื่อผูใ ตบังคับบัญชาบันทึกเสนอเรื่องนั้นเปนลายลักษณ
อักษรตามคําสั่ง ผูสั่งตองไมมอบหมายใหผูอื่นตัดสินใจ หรือสั่งการแทน
ขอ 7 ขาราชการตองยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถกู ตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรมขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือ หากกําลังกระทําการดังกลาวตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานัน้ ขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(2) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาทีต่ อง
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐานหากมีตอหัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
โดยพลัน ในกรณีที่หวั หนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวงหรือ
ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนัน้ แลวแตกรณีและคณะกรรมการจริยธรรม

-3ในระหวางทีย่ งั ไมมีคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผูรับรายงานหรือการวินจิ ฉัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการที่ถูกรายงานวาฝาฝนประมวลจริยธรรมและจรรยานี้ จะกระทําการ
ที่ถูกรายงานนัน้ มิได
ความในขอนีใ้ หใชบังคับการฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายและการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบดวย
(3) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับ
คาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอืน่ ของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุน ใหญตามที่ ก.พ. กําหนด ตอหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําให
การปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนีใ้ หใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน
การเปนนายหนา และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
(4) ในกรณีทขี่ าราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม
(2) ของขอนี้ หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตอง
คัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนัน้ แลวแต
กรณี
หากมิไดมีการดําเนินการตามขอนี้ ใหถือวาขาราชการมีสวนรวมรูเห็นในการฝา
ฝนประมวลจริยธรรมและจรรยานี้ดวย
ขอ 8 ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนทมี่ ิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตอง
วางตน ดังนี้
(1) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่โดยมิชอบหรือยอมใหผูอื่นใชตําแหนง
อํานาจหรือหนาที่ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงินทรัพยสิน ประโยชนตอบแทนอื่นทั้งทีค่ ํานวณเปนเงินได
หรือไมอาจคํานวณเปนเงินได ตําแหนง หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผูอื่น
การกระทําตามขอนี้รวมถึงการกระทําซึ่งไมไดใชตําแหนงอํานาจหรือหนาที่
โดยตรง แตกระทําใหผูอื่นเขาใจวาตนมีตาํ แหนงอํานาจหรือหนาที่นนั้ ดวย
(2) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือ
หนาที่ของตนไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐ ซึ่งดํารงตําแหนงอืน่ โดยทุจริตเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตเปนการอันชอบดวยกฎหมายหรือที่ ก.พ.
อนุญาต

(3) ไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับหรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกีย่ วของ
หรือไมเกีย่ วของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(4) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะ
ชอบ หรือชังบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น
(5) ไมรับตําแหนง หรือกระทําการตามทีร่ ะบุไวในขอ 7 (3) โดยมิไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรม
(6) ไมริเริ่ม เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม
หรือสัญญา ซึ่งรู หรือมีขอสงสัยวาตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้ ไมรับเลี้ยง รับการบันเทิงหรือนันทนาการไปดูงานในประเทศหรือตางประเทศ
จากผูซึ่งมาติดตอหรือกําลังจะติดตอราชการกับสวนราชการนั้น เวนแตที่ ก.พ. กําหนด
ขอ 9 ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดว ยความเที่ยงธรรมเปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ ีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ใชอํานาจในตําแหนงเพือ่ ปฏิบัติหนาทีใ่ หลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือ
ละเวนการใชอํานาจดังกลาว และไมใชอํานาจเกินกวาทีม่ ีอยูตามกฏหมาย
(2) ใชอํานาจเพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่นโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกอภาระหรือ
หนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
(3) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและประมวลจริยธรรมนี้
(4) ไมพดู เท็จ ไมรายงานเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
(5) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพือ่ ขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสีรภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนทีย่ อมรับกันทั่วไป
(6) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลางทางการเมืองตามนโยบายของรัฐบาล ไม
กระทําการอันเปนฝกฝายทางการเมือง หรือกระทําการอันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง
(7) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดง ปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา

(8) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาที่ดว ยเทีย่ งธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(9) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเอง โดยมิไดระบุแหลงที่มา
ตามวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ขอ 10 ขาราชการตองใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(1) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไมใชการปฏิบัติ
หนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(2) รักษาความลับของทางราชการ และความลับอื่นที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือจากผูมาติดตอราชการ เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปเพื่อประโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการ
ตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ กําหนด
(3) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงและครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ
สิทธิ เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรองขอตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
(4) ในกรณีทตี่ องประกาศการดําเนินการใดใหทราบเปนการทั่วไป เชน การ
สอบแขงขันหรือคัดเลือก การประกวดราคา การเลื่อนตําแหนง การใหทุน หรือสิทธิประโยชนอื่น ตอง
ปดประกาศไว ณ ที่ปดประกาศของสวนราชการ และลงประกาศในระบบขอมูลทางไกลอิเล็กทรอนิกส
(WEB PAGE) ของสวนราชการทั้งนี้ โดยประกาศลวงหนากอนวันครบกําหนดไมนอ ยกวาสิบหาวันทํา
การเวนแตกรณีที่ ก.พ. กําหนด
(5) ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด และ
รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา
ขอ 11 ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ดวยกฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปได ตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่แลว

(2) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําสั่งผูบ ังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวน
เกี่ยวของไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(3) ในกรณีทเี่ ห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมายตองทําเรื่องเสนอให
หัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุตทิ าง
กฎหมายตอไป
(4) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฏหมายที่อยูใ นความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(5) ไมยอมใหบุคคลอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอนื่
ใดแทนบุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปด
ทรัพยสินของตน
(6) เมื่อทราบวามีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน
หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(7) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินหรือหนวยงานอื่นวา
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึน้ ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ 12 ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดเต็ม
กําลังความสามารถ
(2) ใชงบประมาณ ทรัพยสนิ สิทธิประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความ
ประหยัด คุมคา ไมฟุมเฟอย
(3) ใชความรูค วามสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัดและไมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ
ขอ 13 ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ
ของขาราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอ
ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการ ตอง
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินจิ ฉัย
(2) ไมคบหาสมาคมเปนอาจิณกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ซึ่งสังคมไมไววางใจ
หรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย

(3) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชัน้ ตอง
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเทีย่ งธรรม

