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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

า การประพฤติ และ

การกาํหนดเแนวทางเ การปฏิบติัราชการและการวางตนใหเ้หมาะสม

ปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดให้มีประมวล

.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยงัไดก้าํหนดให้
ลกัษณะของงานในส่วน

ในคณะผูแ้ทนไทย
ในต่างประเทศ มีสถานะตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่เป็นบุคคลในคณะผูแ้ทนทางการทูตตาม
อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 หรือสมาชิกในสถานทาํการทางกงสุล
ตามอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963

และยงัได้ และความคุม้กนั

ประจาํการในต่างประเทศ

ต่างประเทศมีความประพฤติ

ผลของการศึกษาโดยใช้ทฤ Stake Holder มาเป็นกรอบของการวิเคราะห์
ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาของขา้ราชการในต่างประเทศ



จ

ศ ยงั
Cultural Conflict มาตรการ ส่งเสริมและบงัคบัใช้
ขอ้บงัคบัดงักล่าวรวม
ดว้ย ว่ามีขอ้บกพร่อ

อนัจะเป็นผลดีและผลสําเร็จของการปฏิบติั
ราชการของตวัขา้ราชการเอง และต่อประเทศชาติอีกดว้ย



ฉ

กติติกรรมประกาศ

ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบคุณ คุณดนยั เมนะ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชาํนาญการ สํานกับริหาร

บติังานการทูต การกงสุล และการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และเป็น
การต่างประเทศดงักล่าว คุณมรกต เจนมธุกร นกัการทูตชาํนาญการ หวัหนา้ฝ่ายโครงสร้างขา้ราชการ สํานกั
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และ านมา

และคุณสมพงศ์ อนัประเสริฐ ลูกจา้งในส่วนวินยัและนิติการ สํานกับริหารบุคคล
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ในสังคมของแต่ละประเทศ ประชาชนได้มอบหมายความไวว้างใจให้รัฐบาลเขา้มาบริหาร
จดัการประเทศ มอบหมายอาํนาจให้ขา้ราชการเขา้มาบริหารจดัการ บริการงานสาธารณะและดูแล

โดยเฉพาะเจ้
“ขา้ราชการ”

ทางจริยธรรมสูงในการปฏิบติังาน แต่ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าขา้ราชการบางส่วนไดป้ระพฤติปฏิบติั
ตนไม่สมฐานะกับการเป็นข้าราชการ และความคาดหวงัของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะการ

ประเทศชาติ และความไวว้างใจของรัฐผูรั้บดว้ยเช่นกนั

ต่างประเทศ หน่วยงานราชการจะมีกระบ มกฎ ระเบียบ หรือ
/ ไม่ร้ายแรง เป็นตน้

ไม่ได ้เช่น การ
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แมว้่าจะมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่างๆ ให้ขา้ราชการตอ้ งประพฤติปฏิบตัิตามแต่กฎ

ผลกัดนัใหส่้วนราชการตอ้งมีการดาํเนินงานดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความคาดหวงั
ของประชาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551
ประสิทธิภาพของราชการ โดยเฉพาะการกาํหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ จดัทาํขอ้บงัคบัว่าด้วย

ส่วนราชการจกัต้องพิจา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการโดยพลนั

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลัก ของประเทศไทยในการดําเนินงานด้านการ
ต่างประเทศ ง
นาํการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ในเชิงสร้างสรรคม์าสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพนัธ์
และ
เจริญกา้วหนา้ ความอยูดี่กินดีของประชาชนชาวไทยและความสงบสุขของสังคมโลก อให้การ

ของหน่วยงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักสากล จึ งต้องมีข้อบังคับกระทรวงการ

างประเทศ

ค่านิยมหลกัของขา้ราชการ ตามแนวทางของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ .ศ. 2551
บริบทของสังคมและองค์กร ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมในองค์กร และคุณธรรม / ค่านิยมหลกัของ
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ตามแนวทางของพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 มาตรา 78
ขา้ราชการพลเรือนสามั

(1)
(2) (3) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (4) การ

ไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม และ (5)

คุณธรรม /

, คุณธรรม /

เสริมสร้างให้เขม็แขง็ เป็นตน้

การทาํงานขององค์กร เช่น การยึดถือระบบอุปถมัภ์มากกว่าระบบคุณธรรม การไ ม่อุทิศตนและไม่

/

ขององค์กรและประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบติัให้เหมาะสมตามวิชาชีพของ
แต่ละองคก์ร

ผูป้ฏิบติังานในต่างปร

1.2
วกบัการร้องเรียนกล่าวโทษขา้ราชการของกระทรวง ฯ
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ต่างประเทศค่อนขา้งอิสระจากสายงานการบงัคบับญัชาของหน่วยงานในกระทรวงฯ

คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั เดินทางไปรวบรวมขอ้เท็จจริงและ

/สอบสวนในต่างประเทศ สําหรับ
ปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 6,417,100 บาท สําหรับการสืบสวน/
จาํนวน 3 ราย1

1.3 ารทางวนัิยระหว่างปี พ.ศ. 2549-25512

1-2 ขอ้มูลจากส่วนวนิยัและนิติการ สาํนกับริหารบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ในประเทศ
ต่างประเทศ
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เป็นห่วง ผูท้าํการวิจัยจึงเห็นว่า ข้อบังคับว่าด้ว

กล่าวโทษจนตอ้งมีการดาํเนินการทางวนิยั

1.4 รูปแบบและวธีิการวจัิย
1.4.1 วตัถุประสงค์ของการวิจัย

นวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลกัของขา้ราชการตามแนวทาง
ของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 , บริบทของสังคมและองคก์ร ประเด็นปัญหา
เชิงจริยธรรมในองคก์ร , และคุณธรรม /

1. ษาและวิเคราะห์ว่าขอ้บงัคบักระทรวง

ต่างประเทศ มีความถูกตอ้งและเหมาะสมกบักรอบแนวคิดคุณธรรม และค่านิยมหลกัหรือไม่
2. นาํขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศ วา่ดว้ยจรรยาฯ ฉบบัสมบูรณ์เ

1.4.2 สมมุติฐานของการวจัิย
1.ขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยจรรยาสาํหรับขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศ

ในต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่
2.

มาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั
1.4.3 ประโยชน์ของการวจัิย
1. สามารถทาํความเขา้ใจกรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลกัของขา้ราชการตามแนวทาง

ของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 , บริบทของสังคมและองคก์ร ประเด็นปัญหา
เชิงจริยธรรมในองคก์ร , และคุณธรรม /

2. สามารถ
สาํห

3. และปรับปรุงขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ย
จรรยาฯ ในอนาคต
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1.4.4 ขอบเขตของการวจัิย
กรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลกัของขา้ราชการตามแนว

ทางของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
, ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมในกระทรวงการ

ต่างประเทศ, และคุณธรรม /
ผูป้ฏิบติังาน การทูต การกงสุล และการต่างประเทศ

1.4.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. จริยธรรม คือขอ้กาํหนดความประพฤติสําหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

ของรัฐ หากฝ่าฝืนแลว้ถือวา่เป็นความผดิวนิยั ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
2. จรรยา หมายถึง โดยมุ่ง

จุดประสงค์ ใน พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78

3. ขา้ราชการในต่างประเทศหมายถึง ขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศและขา้ราชการ
หน่วย

4. การทูต หมายถึง
5. การกงสุล หมายถึง ออกเอกสารเดินทาง

กรณ์
6. การต่างประเทศ หมายถึง ภารกิจในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศต่าง ๆ

และองคก์รระหวา่งประเทศ
1.4.6 แนวคิด / ทฤษฎี /
ผูท้าํการศึกษาวจิยัอาศยัแนวคิด / ทฤษฎี / กรอบความคิด ทางในการวเิคราะห์

ประเด็นตามหวัขอ้วิ
1.

อยา่ง
2. (Stake

Holders Theory)

3. ทฤษฎีวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในสังคมยอ่ยกบัสมาชิกในสังคม
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1.4.7 ระเบียบวธีิวจัิย

จดัทาํจรรยาวิชาชีพขา้ราชการ ไดมี้การประมวลผล และวิเคราะห์ ก่อนดาํเนินการจดัทาํร่างขอ้บงัคบั
กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยจรรยาฯ และนาํเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (analytical

description) โดยศึกษาวิเคราะห์แหล่งขอ้มูลจากเอกสาร (documentary research)
วเิคราะห์ ตี

(primary sources) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ของกระทรวงการต่างประเทศ (secondary sources) ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ
ผลงานการวจิยั บทความ

1.4.8 การเกบ็ข้อมูล
การสาํรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ เช่น ตวัแทนขา้ราชการในกระทรวง

การต่างประเทศ โดย
1. งในการจดัทาํขอ้บงัคบัวา่ดว้ย

1.1
1.2 ขอ้บงัคบั
1.3
1.4

/
ปฏิบติัเป็นอยา่งไร

1.5 บ

2.

3.

internet

1.4.9 การประมวลผลข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล
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บ



2
กรอบของการวเิคราะห์

2.1 (Professional Ethics)

(public entrepreneurship)ใหคุ้ณค่า ความสาํคญัต่อความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุม้ค่าใน
การดําเ นินงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่  มักได้รับการ

นกัวิชาการ ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์บางท่าน เช่น George Frederickson มองว่าจริยธรรม

“

ค่อนขา้งแพงมาก 3

ไ

สาธารณชนของไทยเองแล้ว การได้รับความไวว้างใจจากสาธารณชนในประเทศผูรั้บก็เป็น
สาํคญัเช่นเดียวกนั

2.2 ทฤษฎีผู้มีส่วนร่วม (Stake holder Theory )
และจริยธรรม

3 Stewen Cohen, William Eimicke และ Mauricio Perez Salazar, Public Ethics and Public Entrepreneurship,
Paper presented to the Annual Research Meeting of the Association of Public Policy Analysis and
Management, Washington E.C. November 4-6, 1999
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จรรยาขา้ราชการ

เป็น Stake Holder ของส่วนราชการ ศาสตราจารย์ R Edward Freeman ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ
Strategic Management ให้คาํจาํกดัความของ Stake holder ว่า คือ “

ผลกระทบจากการดาํเนินงานของหน่วยงาน”

ผลกระทบจากอ
หน่วยราชการเป็นของสาธารณชน และประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์การ

2.3 ทฤษฎคีวามขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Theory of Culture Conflict)

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของสังคม รวมถึงอธิบายถึงสาเหตุของการประพฤติผดิจะเป็นของผูเ้ป็น
ขา้ราชการในต่างประเทศ

(Pattern) ในการคิด

วฒันธรรมอาจแบ่งไดเ้ป็นสามอยา่ง คือ
1.

2.

และกฎหมาย

วฒันธรรมของขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศ
การในต่างประเทศ ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

5 พ.ศ. 2545 และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยปฏิบติัราชการในต่างประเทศ
พ.ศ. 2540

และสถานกงสุล ต่าง ๆ ของไทยในต่างประเท
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ความขดัแยง้กบัค่านิยมของสังคมในต่างประเทศ หรือสังคมไทย อาจเป็นเหตุให้เกิดการประพฤติ

ทฤษฎีความขดัแยง้ทางวฒันธรรมตามแนวความคิดของ(Thorsten Sellin)

ขดัแยง้ทางวฒันธรรมในรูปแบบต่าง ๆ จะ

แออดัในเมืองใหญ่ มกัเ
ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมหรือการละเมิดแนวประพฤติปฏิบติัของวฒันธรรม หรือการ

ธรรมมาตรฐานได้
Sellin กล่าววา่ การขดัแยง้ทางวฒันธรรมมีหลายแง่ เช่นความขดัแยง้ในกลุ่มวฒันธรรม
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ความขดัแยง้ของกลุ่มวฒันธรรมเดียวกนัเกิดจากผลของการพฒันาทางสังคมและเทคโนโลยี
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพไม่ทดัเทียมกนั ทาํใหเ้กิดการแตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย

เหตุใหเ้กิดอาชญากรรมได้4

เลิกงานโดยเบิกค่าโดยสารได ้มีการรับของ

4 Sellin, Thorsten. (1938) Culture Conflict and Crime. New Jersey: Social Science Research Council.



3
การจัดทาํจรรยาข้าราชการประจําการในต่างประเทศ

7 พฤษภาคม 2551 อนั
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 304 ไดบ้ญัญติัให้มีการดาํเนินการ

จดัทาํประมวลจริยธรรม/
.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78

วรรคสอง และวรรคสาม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในส่วนราชการตามหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ ตลอดจนให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของขา้ราชการและประกาศใหป้ระชาชนทราบ”5 จะเห็นไดว้า่การจดัทาํจรรยาสําหรับขา้ราชการ
ในต่างประเทศของกระทรวงกา

สาํนกังาน ก.พ.
ไดด้าํเนินการตา .พ.

3.1
นอกจากกาํหนดวธีิการในการจดัทาํจรรยาขา้ราชการให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ แลว้ สํานกังาน

ก.พ. ยงัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการร่างประมวลจรรยาไวด้ว้ย โดยให้ยึดถือค่านิยมหลกั 5 ประการ
5 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ

1.
2.
3.
4. ป็นธรรม
5. น

5 0208/ว1341/2551 9 มิถุนายน
2551
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ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ไดค้รอบคลุมหลกัธรรมาภิบาลส่วนใหญ่ และมีความคลา้ยคลึง
กบัค่านิยมหลกัของจรรยาขา้ราชการประเทศในเครือจกัรภพคือ องักฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์โดย

.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี 3

จิตใจของขา้ราชการอยา่งชดัเจน

มาภิบาล สํานกังาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2546) ไดว้ิเคราะห์วา่เป็นมาจากภายนอกจิตใจ
เป็นส่วนใหญ่ แต่จากการวิเคราะห์ของสํานกังาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2547) พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางจิตใจดว้ย

.พ.
(Achievement Motivation) โดยตรง และนบัไดว้า่เป็นพฤติกรรม

จริยธรรมในการทาํงาน
(Principles)

สอดคลอ้งกบัหลกัการตามทฤษฎีความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม (Moral Intelligence)

(Integrity) และความรับผิดชอบ (Responsibility) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ตน้ไมจ้ริยธรรมของ ศ. ดร.

3.2 ความหมายของค่านิยมหลกั 5 ประการ

ความสามารถดว้ยการทุ่มเทกาํลงักาย สติปัญญา และเวลาให้แก่ทางราชการปฏิบติังานไดส้ําเร็จตรงตาม



15

โดยไม่อ่อนต่อความทุจริตหรือผูมี้อิทธิพล
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง ก

ประกอบการตดัสินใจอยา่งยติุธรรม และมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ อาํนวย

.ร.บ.
โอกาสใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนได้

วไป ไม่

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ วิธีการและเวลา มีการประเมินติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีการ

ไดบ้รรลุเป้าหมาย6

ค่านิยมหลกั 5 ประการดงักล่าว เป็นกรอบความคิดกวา้ง ๆ สําหรับหน่วยราชการต่าง ๆ ใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัทาํจรรยาวิชาชีพเฉพาะของขา้รา

6 คู่มือการจดัทาํจรรยาขา้ราชการม, กรุงเทพ ฯ สาํนกังาน  ก.พ. 2551
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สถานกงสุลของต่างประเทศ ตลอดจนดูแลให้ความความปลอดภยัและให้ความคุม้กนัจากการใชอ้าํนาจ
“เอกสิทธิความคุม้กนั (Privilege

and Immunity) กฎหมายดงักล่าวก็คือ อนุสัญญา กรุงเวียนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961

(Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961) และอนุสัญญากรุงเวียนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์
ทางกงสุล ค.ศ. 1963 (Vienna Convention on Consular Relation 1963) จากสถานะพิเศษดงักล่าว

ตและทาง

“ขอ้บงัคบักระทรวง
ระเทศ พ.ศ. 2552”

3.3 กระบวนการจัดทาํจรรยาสําหรับข้าราชการในต่างประเทศ
1.

ประมวลจริยธรรมและจรรยาวชิาชีพขา้ราชการ ( )
ขา้ราชการพลเรือน หรือ ก.พ.

2. ไดมี้การส่งสาํเนาของร่างขอ้บงัคบั ฯ ไปใหส้าํนกังานเลขานุการกรมต่าง ๆในกระทรวง การ
ต่า วา่มีความเหมาะสม
เพียงใด และใหเ้ลขานุการกรมทาํการรวบรวมความเห็นต่าง ๆ ดงักล่าว

3. สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศได้จดัให้มีการสัมมนาร่วมกันของของ
ขา้ราชการระดบัผูอ้าํนวยการสํานัก สถาบนั ศูนย ์กอง หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่าย สํานักงานในสํานกังาน
ปลัดกระทรวง ฯ และ เลขานุการกรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 20-22

มิถุนายน 2551 ๆ
วา่ถึงแมจ้ะมีการเผยแพร่ร่างจรรยาดงั

ไดมี้การแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาแกไ้ขร่างจรรยาดงักล่าว ตามความเห็นของผูแ้ทนจากหน่วย
ราชการต่

4.

นาํมาป
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5.

2552

3

6. รวบรวมความเห็นของบรรดาผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าว มาพิจารณาปรับปรุงร่างขอ้บงัคบั ฯ แลว้
นาํเสน -ประเทศว่าด้วยจรรยา

31 มีนาคม 2552

ขา้ราชการและอดีตขา้ราชการของกระทรวงการต่างประเทศเป็นสําคญั และมีการขอรับฟังความคิดเห็น
ของสังคม

ตลอ

ข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือได้ว่าขาดการมีส่วนร่วมจาก

ผ่านเลขานุการกรม แต่ข้าราชการตามกรมต่

เลขานุการกรม และหวัหนา้ส่วนราชการในสํานกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ จึงเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นส่วนตวัของเลขานุการกรมหรื

3.4 สาระของจรรยาข้าราชการประจําการในต่างประเทศ

ขา้ราชการพลเรื .พ. เป็นสําคญัดงักล่าว แบ่งเป็น 3 หมวด หมวดแรกคือ
2 วา่ดว้ยจรรยา หมวด 3 การบงัคบัใช้
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3.4.1 หมวดค่านิยมหลกั
.พ. กาํหนด และเผยแพร่ให้หน่วยราชการต่าง ๆ ทราบ

และยดึถือเป็นแนวทางใ

ความเป็นมนุษย์
3.4.2 จรรยา

ะมวลจริยธรรมของ

1) การเน้นถึงสถานะการเป็นผู้แทนของประเทศและองค์พระประมุข
โดยในขอ้ 6 ของขอ้บงัคบัระบุวา่ “ สถานภาพ

“การเป็นผูแ้ทน” นประเทศและต่างประเทศ ให้ได้

เป็นผูแ้ทนของพระบาทสมเด็จพร
ประจาํการนอกเหนือจากการเป็นผูแ้ทนของรัฐบาล”

และในขอ้ 8.3 ของการดาํรงตนยงัระบุวา่ “การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อสาธารณะ ไม่
ารเป็นผูแ้ทนประเทศ

อยูเ่สมอ”

Code of Conduct for Overseas Service ของประเทศ
ตรเลีย ขอ้ 2.1 “ลูกจา้ง

ประจาํการในประเทศ”7 เช่นเดียวกบั Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ

7 Code of Conduct for Oversea Service, Department of Foreign Affairs and Trade of Australia
[Online]. Available: http://www.dfat.gov.au/code_of _conduct2005.html
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5.1 ..... “ลูกจา้งของ
ของประเทศในการปฏิบติัตนตลอดเวลา...”

2)
ขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศว่าดว้ยจรรยาฯนอกจากกาํหนดให้ขา้ราชการและ

บียบ

7 ของขอ้บงัคบัดงักล่าวไดร้ะบุไว้
ว่า “ต้อง องกับข้าราชการ

และหลกัสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน”
วา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุง

เวียนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963
หลายประเทศ ตวัอยา่งเช่นในขอ้ 3.2 a ของ Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ
ประเทศแคนาดา8

3) ข้อห้
ขา้ราชการในต่างประเทศยงัถูกกาํหนดในขอ้ 8.4 วา่ “พึงเวน้ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาชีพหรือ

”
โดยอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ย
ความสัมพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 และใน Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ
ประเทศแคนาดา ขอ้ 3.2 f อีกดว้ย

4) การ

เวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล
ค.ศ. 1963

5 ของขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยจรรยา ฯ จึงได้

8 The Code of Conduct for  Canadian Representative Aboard, Department of Foreign Affairs and
International Trade of Canada [Online]. Available:
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ระบุวา่ “
ชอบ”

5) ยง
.พ. กบั

จรรยาขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศคือในขอ้ 8.2 ของขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ย
“พึงรักษามารยาทและประพฤติตนให้ถูกตอ้งตามศีลธรรมอย่างเคร่งครัดและพึง

ละเว้นกระทําการอันไม่เหมาะสมทางเพศ”
ติดต่อราชการ แต่

ขอ้บงัคบัของกระทรวงการต่างประเทศกลบักาํหนดไวก้วา้ง ๆ ให้ละเวน้การกระทาํอนัไม่เหมาะสมทาง
เพศ

3.4.3 การบังคับใช้

จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ของ ก.พ. ดงัปรากฏในขอ้ 12 “ขอ้บงัคบั

ควบคู่ไปกบัแนวทางในประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน” และยงัระบุขอ้แนะนาํในการปฏิบติัไว้
ในวรรคสองดว้ยวา่

“การไม่ปฏิบติัตาม ใหผู้บ้งัคบั

”



4
ผลของจรรยาต่อข้าราชการ

ในต่างประเทศไดรั้บ

พกัอาศยัอยูใ่นต่างประเทศ และแมแ้ต่ในประเทศไทย
อยา่งไรก็ตามการออกขอ้บงัคบัดงักล่าวจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวหรือไม่ เราอาจพิจารณา

จาก 4

1.

และต่างประเทศแลว้หรือไม่
2. ดเจน และเขา้ใจไดโ้ดยไม่ตอ้งตีความหรือไม่
3.

และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยา
4.

4.1
ถ้าเราพิ

บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

วชิาชีพเป็นสาํคญั และตน้แบบของร่างขอ้บงัคบัดงักล่าวก็ยดึถือตน้ร่างขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ
พลเรือน ของสํานักงาน ก.พ. เป็นสําคญั มิใช่เกิดจากสํานึกของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการ

จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

ขา้ราชการของกระทรวงการต่างประเทศเอง ไดมี้ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการจดัทาํร่างขอ้บงัคบั
ากร่างขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการพลเรือน ส่งให้
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กรมต่าง ๆ และส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวง ฯ เผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดได้
พิจารณาให้ความเห็น และให้เลขานุการกรม และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวบรวมความเห็น และ

วหนา้ส่วนราชการในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวง ฯ

ประกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบั ก็ไดเ้ชิญ บรรดาอดีตเอกอคัรราชทูตผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนจากหน่วยราชการต่าง

คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการรวบร

ต่างประเทศ ก็คือวางกรอบการประพฤติแ

ประมวลจรรยาวิชาชีพของขา้ราชการในต่างประเทศ โดยเฉพาะประมวลจรรยาของขา้ราชการของ

4.2 ความชัดเจนของข้อบังคับ

8.2 ของ
ขอ้บงัคั
การต่างประเทศแคนาดา หรือขอ้บงัคบัขององคก์ารสหประชาชาติ ไดมี้การระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะตอ้ง

างขบัรถ

การอา้งอิงมาจากอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และทางกงสุล ค.ศ. 1963

ะบุขอ้ห้ามไวอ้ย่างชัดเจน

กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
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จากข้อมูลการดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ของสํานักบริหารบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในอดีตมีกรณีกล่าว

ตัวอย่างแรก

มกฎหมายของรัฐผูรั้บ ปรากฏวา่ต่อมากรมพิธีการทูต

จะเห็นได้ว่าขา้ราชการของไทยจาํนวนมากยงัมีความเ
ความคุม้กนั แมอ้นุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ทางทูต ค .ศ. 1961 และอนุสัญญากรุง
เวียนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 และความคุม้กนัมี

ของประเทศ
ก

สาธารณะหายาก บรรดาบุคคลในคณะผูแ้ทนของชาติต่าง ๆ ประจาํสหประชาชาติ มกัจะละเมิดกฎจราจร
ามจอดอยูเ่สมอ เป็นเหตุให้ทางการของ เทศบาลนครนิวยอร์คตอ้งใช้มาตรการใน

การ

คม
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การแสดงความสนิทสนมตามธรรมเนียมตะวนัตก
การกระทาํดงักล่าวเป็นการ

ละเมิดทางเพศต่อเด็กผูช้ายดว้ยการเอามือไปถูกตอ้งอวยัวะของสงวนของเด็กขณะสนทนากนั

มกัจะเขา้ใจวา่เป็นการกระทาํต่อสตรี การกระทาํต่อเพศเดียวกนัโดยเฉพาะในกรณีของเพศชายมกัจะถูก

ตัวอย่างสุดท้าย
ขา้ราชการชายสถานเอกอคัรรา

การครอบครองภาพ Child Pornography

Pornography

หรือจาํหน่าย ไม่ถือเป็นความผดิ

ใน

4.3 มาตรการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจรรยา

กระทรวง ฯ ดงักล่าว ในหมวด 3 อนัเป็นหมวดสุดทา้ยมิไดมี้การระบุถึงการจดัการฝึกอบรมจรรยาแต่
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อยา่งใด

อตนเอง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

2552

ขา้ราชการตระหนกัและเขา้ใจถึงความสาํคญัของจรรยา

4.4

บียบดังกล่าวและมี

การบงัคบัใช้ โดยผูร่้างขอ้บงัคบัดงักล่าวเห็นว่า ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนของ ก.พ.
“คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ” ไวใ้นขอ้ 23 “ให้ดาํเนินการ

” อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎว่าในข้อบังคบัดังกล่าวได้

(กลาง)
มาใชโ้ดยอนุโลม

4.5 อาํ ม
1.

2.

โดยเร็ว
3.

ไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งคาํวินิจฉยัให้ ก.พ. โดยพลนั ถา้ ก.พ.
.พ.

4. .พ.
วงกวา้งหลายส่วนราชการ และยงัไม่มีคาํวนิิจฉยัของ ก.พ. หรือผูต้รวจการแผน่ดิน
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5. วน
ราชการ

6.

7. .พ.
และประเมินผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานคุม้ครอง

8. .พ.
9. .พ. มอบหมาย
สํา 17

1.

2. สื

3.

ตรงไปตรงมา มิให้

ไปยงั ก.พ. และผูต้รวจการแผน่ดินก็ได้
ใหน้าํความในขอ้ 16 (2) มาใชก้บัขา้ราชการในกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมดว้ยโดยอนุโลม โดย

ให ้ก.พ. เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ (หมายเหตุ- )
4.

5. ห้วหน้าส่วนราชการ
.พ.

ตาํแหน่งในกลุ่มงานดงักล่าว
เราจะเห็นไดว้า่สาํนกังาน ก.พ.

าราชการพลเรือนไวค้่อนขา้งสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
.พ. ยงัไม่
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เป็นธรรมกบัขา้ราชการในสังกดั



5

จากผลจากการศึกษาในบท 1 คือ

5.1 1
ขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยจรรยาสําหรับขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศมี

ความเหมาะสมและสามารถนาํ
ในต่างประเทศไดห้รือไม่

1. งคบัยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอ

ประมวลความคิดเห็นจากบรรดาขา้ราชการของกระทรวงการต่างประเทศเป็นสําคญั และมีการเชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการต่างประเทศและดา้นจริยธรรมจากอดีตขา้ราชการ และขา้ราชการจากส่วนราชการ

.พ. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

2. สาระของขอ้บงัคบัยงัความชดัเจนในการถือปฏิบติั
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5.2 2

สองประการ คือ
1.

.พ. และปัจจุบนัยงัมิได้นาํเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติั

2. มาตรการส่งเสริมความูค้วามเขา้ใจและสร้างการยอมรับและในหมู่ขา้ราชการ
การส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจถึงความจาํเป็นและประโยชน์ของการมีจรรยาสาํหรับขา้ราชการ

ปฏิบติัเพราะถูกกาํหนดตามขอ้บงัคบั
วามสนใจในการ

ในจรรยาดงักล่าว การออกขอ้บงัคบั
วา่ดว้ยจรรยาเพียงอย่างเดียวยอ่มไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งจดัให้มีมาตรการในการพฒันาและส่งเสริมให้

5.2.1 การดําเนินการเผยแพร่และสร้างการยอมรับ

สําหรับแนวทางในการสร้างการยอมรับ สํานกังาน ก.พ.
สร้างกา
น่าสนใจนาํมาปรับใช้กบัจรรยาสําหรับขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศได้ สําหรับแนวทางของ
ก.พ.
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ควบ 3

1) กลไก นฐานในการสร้างความเข้าใจ
(Basic Mechanism) เป็นกลไก

- คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ

- การ
บงัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการดาํเนินการพฒันาขีดความสามารถของตนเองผา่นการฝึกอบรม

(Ethics Champion)

การกาํกบัดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่ทีมงานในการปฏิบติั
- กลุ่มเครือข่าย โดยคดัเลือกตวั

กบัผูน้าํดา้นจรรยา
- การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหรือให้มีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) หรือออก

แบบสอบถามโดยใชค้าํถามเชิงพ
ในความสาํคญัและปฏิบติัตาม

- จดัให้มีศูนยจ์รรยาวิชาชีพขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศ โดยมีระบบศูนยรั์บปรึกษา
(Ethics Hotline) ให้คาํปรึกษา

-
จดจาํ

- ดนิทรรศการ และ
แผน่พบัในการเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บักลุ่มเป้าหมาย

2) กลไกการสร้างการยอมรับและศรัทธาในจรรยาวชิาชีพ

ผูป้ฏิบติังานในต่างประเทศ อนัจะนาํไปสู่การยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติังา
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- (Ethics Role Model)ของผูบ้ริหาร

วามผิด โดยการอบรมให้ความรู้

-

-
(Rewarding and Recognition System)

-
ระบบการสรรหาคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาขา้ราชการ การปฐมนิเทศ การประเมินผลและการ

-
กลุ่มวิชาชีพ แต่การประพฤติผิดจรรยาอาจนาํไปสู่การพิจารณาความผิดทางวินัยได้ หากการกระทาํ

ร
- (Ethics Center) ในการรับขอ้

(Third Party) เป็น

กลไกในการเสริมให้
ปฏิบติั (Engagement Mechanism)

- ระบบการรับรองวิชาชีพ (Professional Certification and licensing)

มาตรฐาน และมีการทดสอบตามมาตรฐานในระดบัเดียวกบัหลกัสูตรในทาํนองเดียวกนัของ
ต่างประเทศ

- (Ethics Auditor) หรือมี
คณะกรรมการจรรยาวชิาชีพ (Ethics Committee) ในการกาํกบัดูแลติดตามการปฏิบติัตามจรรยาวิชาชีพ

ต่อไป
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5.2.2 ให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงตัวบทจรรยา

รวบรวมความคิดเห็นของขา้ราชการ และผู ้

ใ

ประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือนของ ก.พ.

ขา้ราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ก็น่าจะมอบหมายให้คณะกรรมการจริ ยธรรมและกลุ่มงาน

เห็นสมควรต่อไป
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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. 



ประวตัิผู้เขยีน
นายณรงค์ ยุทธกาจกาํธร

วฒิุการศึกษา นิติศาสตร์บณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประวติัการรับราชการ 3

22 เมษายน 2523 และ
โอนยา้ยมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในตาํแหน่ง

3 -
กร 5 มกราคม 2525
กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเคย

สถานเอกอคัรราชทูต
ณ กรุงโรม สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงอมัมาน
นิติกรชาํนาญการพิเศษ ( ) ผูอ้าํนวยการส่วนวนิยัและ
นิติการ สาํนกังานบริหารบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
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