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ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

า การประพฤติ และ

การกําหนดเแนวทางเ

การปฏิบตั ิราชการและการวางตนให้เหมาะสม

ปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดให้มีประมวล
.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ยังได้กาํ หนดให้
ลักษณะของงานในส่ วน
ในคณะผูแ้ ทนไทย
ในต่างประเทศ มีสถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทนทางการทูตตาม
อนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 หรื อสมาชิ กในสถานทําการทางกงสุ ล
ตามอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963
และยังได้
และความคุ ม้ กัน

ประจําการในต่างประเทศ
ต่างประเทศมี ความประพฤติ

ผลของการศึกษาโดยใช้ทฤ
Stake Holder มาเป็ นกรอบของการวิเคราะห์
ของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการในต่างประเทศ
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ยัง
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อันจะเป็ นผลดี และผลสําเร็ จของการปฏิ บตั ิ
ราชการของตัวข้าราชการเอง และต่อประเทศชาติอีกด้วย
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

ในสังคมของแต่ละประเทศ ประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจให้รัฐบาลเข้ามาบริ หาร
จัดการประเทศ มอบหมายอํา นาจให้ขา้ ราชการเข้ามาบริ หารจัดการ บริ การงานสาธารณะและดู แล

โดยเฉพาะเจ้
“ข้าราชการ”

ทางจริ ยธรรมสู งในการปฏิ บตั ิงาน แต่ในปั จจุ บนั ต้องยอมรับว่าข้าราชการบางส่ วนได้ประพฤติปฏิ บตั ิ
ตนไม่ ส มฐานะกับ การเป็ นข้า ราชการ และความคาดหวัง ของประชาชนในสั ง คม โดยเฉพาะการ

ประเทศชาติ และความไว้วางใจของรัฐผูร้ ับด้วยเช่นกัน
ต่างประเทศ หน่วยงานราชการจะมีกระบ

มกฎ ระเบียบ หรื อ
/ ไม่ร้ายแรง เป็ นต้น
ไม่ได้ เช่น การ

2

แม้ว ่า จะมี ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ กฎหมายต่า งๆ ให้ข า้ ราชการต้อ งประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามแต่ก ฎ

ผลักดันให้ส่วนราชการต้องมีการดําเนินงานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น ความคาดหวัง
ของประชาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อน พ.ศ. 2551
ประสิ ท ธิ ภาพของราชการ โดยเฉพาะการกําหนดให้หน่ วยงานราชการต่างๆ จัดทําข้อบังคับ ว่าด้วย

ส่ วนราชการจัก ต้องพิ จา
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการโดยพลัน
กระทรวงการต่ า งประเทศเป็ นองค์ ก รหลัก ของประเทศไทยในการดํา เนิ น งานด้า นการ
ต่างประเทศ
ง
นําการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวตั น์ในเชิงสร้างสรรค์มาสู่ ประเทศไทย ตลอดจนส่ งเสริ มความสัมพันธ์
และ
เจริ ญก้าวหน้า ความอยูด่ ีกินดีของประชาชนชาวไทยและความสงบสุ ขของสังคมโลก
อให้การ
ของหน่วยงานเป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล้อ งกับ หลัก สากล จึ งต้อ งมี ข ้อ บัง คับ กระทรวงการ
างประเทศ

ค่านิ ยมหลักของข้าราชการ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
บริ บทของสังคมและองค์กร ประเด็นปั ญหาเชิ งจริ ยธรรมในองค์กร และคุ ณธรรม / ค่านิ ยมหลักของ

3
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 78
ข้าราชการพลเรื อนสามั
(2)
ไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม และ (5)

(1)
(3) ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ (4) การ

คุ ณ ธรรม /
, คุ ณธรรม /
เสริ มสร้างให้เข็มแข็ง เป็ นต้น

การทํางานขององค์กร เช่ น การยึดถื อระบบอุ ปถัม ภ์มากกว่า ระบบคุ ณธรรม การไม่ อุทิศ ตนและไม่

/
ขององค์กรและประเทศชาติโดยส่ วนรวม โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบตั ิให้เหมาะสมตามวิชาชี พของ
แต่ละองค์กร

ผูป้ ฏิ บตั ิงานในต่างปร
1.2

วกับการร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการของกระทรวง ฯ

4

ต่างประเทศค่อนข้างอิสระจากสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานในกระทรวงฯ
คณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง /คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั เดินทางไปรวบรวมข้อเท็จจริ งและ

ปี งบประมาณ 2552 เป็ นเงิ น 6,417,100
จํานวน 3 ราย1

/สอบสวนในต่ า งประเทศ สํ า หรั บ
บาท สํา หรั บ การสื บ สวน/

1.3

ารทางวินัยระหว่ างปี พ.ศ. 2549-25512
9
8
7
6

ในประเทศ

5

ต่ างประเทศ

4
3
2
1
0
2542

1-2

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

ข้อมูลจากส่วนวินยั และนิติการ สํานักบริ หารบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2551

2552

5

เป็ นห่ ว ง ผูท้ าํ การวิ จ ัย จึ ง เห็ น ว่า ข้อ บัง คับ ว่า ด้ว
กล่าวโทษจนต้องมีการดําเนินการทางวินยั
1.4 รู ปแบบและวิธีการวิจัย
1.4.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
นวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 , บริ บทของสังคมและองค์กร ประเด็นปั ญหา
เชิงจริ ยธรรมในองค์กร , และคุณธรรม /
1.
ษาและวิเคราะห์ ว่าข้อบังคับกระทรวง
ต่างประเทศ มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกรอบแนวคิดคุณธรรม และค่านิยมหลักหรื อไม่
2. นําข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยจรรยาฯ ฉบับสมบูรณ์เ
1.4.2 สมมุติฐานของการวิจัย
1.ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาสําหรับข้าราชการประจําการในต่างประเทศ

ในต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่
2.
มาบังคับใช้อย่างจริ งจัง
1.4.3 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. สามารถทําความเข้าใจกรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 , บริ บทของสังคมและองค์กร ประเด็นปั ญหา
เชิงจริ ยธรรมในองค์กร , และคุณธรรม /
2. สามารถ
สําห
3.
และปรับปรุ งข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย
จรรยาฯ ในอนาคต

6
1.4.4 ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการตามแนว
ทางของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
, ประเด็ น ปั ญ หาเชิ ง จริ ย ธรรมในกระทรวงการ
ต่างประเทศ, และคุ ณธรรม /
ผูป้ ฏิบตั ิงาน การทูต การกงสุ ล และการต่างประเทศ
1.4.5 นิยามเชิ งปฏิบัติการ
1. จริ ยธรรม คือข้อกําหนดความประพฤติสําหรั บผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง
ของรัฐ หากฝ่ าฝื นแล้วถือว่าเป็ นความผิดวินยั ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. จรรยา หมายถึ ง
โดยมุ ่ง
จุดประสงค์
ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล
เรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 78
3. ข้าราชการในต่างประเทศหมายถึง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการ
หน่วย
4. การทูต หมายถึง
5. การกงสุ ล หมายถึง
ออกเอกสารเดินทาง
กรณ์
6. การต่างประเทศ หมายถึง ภารกิจในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
และองค์กรระหว่างประเทศ
1.4.6 แนวคิด / ทฤษฎี /
ผูท้ าํ การศึกษาวิจยั อาศัยแนวคิด / ทฤษฎี / กรอบความคิด
ประเด็นตามหัวข้อวิ
1.
อย่าง
2.
Holders Theory)

ทางในการวิเคราะห์

(Stake

3. ทฤษฎีวา่ ด้วยความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างสมาชิ กในสังคมย่อยกับสมาชิ กในสังคม
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1.4.7 ระเบียบวิธีวจิ ัย
จัดทําจรรยาวิชาชี พข้าราชการ ได้มีการประมวลผล และวิเคราะห์ ก่ อนดําเนิ นการจัดทําร่ างข้อบังคับ
กระทรวงการต่า งประเทศ ว่าด้วยจรรยาฯ และนํา เสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (analytical
description) โดยศึกษาวิเคราะห์ แหล่ งข้อมูลจากเอกสาร (documentary research)
วิเคราะห์ ตี
(primary sources) ได้แก่ ข้อมูล
ของกระทรวงการต่างประเทศ
(secondary sources) ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ
ผลงานการวิจยั บทความ
1.4.8 การเก็บข้ อมูล
การสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ เช่น ตัวแทนข้าราชการในกระทรวง
การต่างประเทศ โดย
1.
งในการจัดทําข้อบังคับว่าด้วย

1.1
1.2
1.3
1.4

ข้อบังคับ

/
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร
1.5 บ
2.
3.
internet

1.4.9 การประมวลผลข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล

8
บ

2
กรอบของการวิเคราะห์
2.1

(Professional Ethics)

(public entrepreneurship)ให้คุณค่า ความสําคัญต่อความมีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าใน
การดํา เนิ น งาน รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การบริ หารจัด การสมัย ใหม่ มัก ได้ รั บ การ
นักวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บางท่าน เช่ น George

Frederickson

มองว่าจริ ยธรรม

“

ค่อนข้างแพงมาก 3
ไ

สาธารณชนของไทยเองแล้ว การได้รับ ความไว้วางใจจากสาธารณชนในประเทศผูร้ ั บก็เป็ น
สําคัญเช่นเดียวกัน
2.2 ทฤษฎีผ้ มู ีส่วนร่ วม (Stake holder Theory )

3

และจริ ยธรรม

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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จรรยาข้าราชการ

เป็ น Stake

ของส่ วนราชการ ศาสตราจารย์ R Edward Freeman ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ
Strategic Management ให้คาํ จํากัดความของ Stake holder ว่า คื อ “
ผลกระทบจากการดําเนิ นงานของหน่ วยงาน ”
ผลกระทบจากอ
หน่ วยราชการเป็ นของสาธารณชน และประชาชนทุกคนมี สิทธิ มีเสี ยงในการวิพากษ์วิจารณ์ การ
Holder

2.3 ทฤษฎีความขัดแย้ งทางวัฒนธรรม (Theory of Culture Conflict)

สอดคล้องกับความรู ้สึกของสังคม รวมถึงอธิ บายถึงสาเหตุของการประพฤติผดิ จะเป็ นของผูเ้ ป็ น
ข้าราชการในต่างประเทศ
(Pattern) ในการคิด

วัฒนธรรมอาจแบ่งได้เป็ นสามอย่าง คือ
1.
2.

และกฎหมาย
วัฒนธรรมของข้าราชการประจําการในต่างประเทศ
การในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
5 พ.ศ. 2545 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยปฏิ บต
ั ิราชการในต่างประเทศ
พ.ศ. 2540
และสถานกงสุ ล ต่าง ๆ ของไทยในต่ างประเท
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ความขัดแย้งกับค่านิ ยมของสังคมในต่างประเทศ หรื อสังคมไทย อาจเป็ นเหตุให้เกิดการประพฤติ

ทฤษฎี ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมตามแนวความคิดของ (Thorsten

Sellin)

ขัดแย้งทางวัฒนธรรมในรู ปแบบต่าง ๆ จะ

แออัดในเมืองใหญ่ มักเ
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมหรื อการละเมิดแนวประพฤติ ปฏิ บตั ิของวัฒนธรรม หรื อการ
ธรรมมาตรฐานได้
Sellin กล่าวว่า การขัดแย้งทางวัฒนธรรมมีหลายแง่ เช่ นความขัดแย้งในกลุ่มวัฒนธรรม

12
ความขัดแย้งของกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันเกิดจากผลของการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยี
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพไม่ทดั เทียมกัน ทําให้เกิดการแตกแยกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย
เหตุให้เกิดอาชญากรรมได้4

เลิกงานโดยเบิกค่าโดยสารได้ มีการรับของ

4

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

3
การจัดทําจรรยาข้ าราชการประจําการในต่ างประเทศ

7 พฤษภาคม 2551 อัน
“รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 304 ได้บญั ญัติให้มีการดําเนิ นการ
จัดทําประมวลจริ ยธรรม/
.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 78
วรรคสอง และวรรคสาม
สอดคล้องกับลักษณะงานในส่ วนราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชี พ ตลอดจนให้มีการรับฟั งความ
คิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ”5 จะเห็นได้วา่ การจัดทําจรรยาสําหรับข้าราชการ
ในต่างประเทศของกระทรวงกา
สํานักงาน ก.พ.
ได้ดาํ เนินการตา

.พ.

3.1

นอกจากกําหนดวิธีการในการจัดทําจรรยาข้าราชการให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ แล้ว สํานักงาน
ก.พ. ยังได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการร่ างประมวลจรรยาไว้ดว้ ย โดยให้ยึดถื อค่านิ ยมหลัก 5 ประการ
5 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 คือ
1.
2.
3.
4.
ป็ นธรรม
5.
น

5

2551

0208/ว1341/2551

9 มิถุนายน
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ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลส่ วนใหญ่ และมีความคล้ายคลึง
กับค่านิ ยมหลักของจรรยาข้าราชการประเทศในเครื อจักรภพคือ อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์ โดย
.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มี 3

จิตใจของข้าราชการอย่างชัดเจน
มาภิบาล สํานักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) ได้วิเคราะห์วา่ เป็ นมาจากภายนอกจิตใจ
เป็ นส่ วนใหญ่ แต่จากการวิเคราะห์ของสํานักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2547) พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางจิตใจด้วย
.พ.
(Achievement Motivation) โดยตรง และนับได้วา่ เป็ นพฤติกรรม
จริ ยธรรมในการทํางาน
( Principles)
สอดคล้องกับหลักการตามทฤษฎีความเฉลียวฉลาดทางจริ ยธรรม (Moral Intelligence)
(Integrity) และความรับผิดชอบ (Responsibility) และสอดคล้องกับทฤษฎี
ต้นไม้จริ ยธรรมของ ศ. ดร.
3.2 ความหมายของค่ านิยมหลัก 5 ประการ

ความสามารถด้วยการทุ่มเทกําลังกาย สติปัญญา และเวลาให้แก่ทางราชการปฏิบตั ิงานได้สําเร็ จตรงตาม
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โดยไม่อ่อนต่อความทุจริ ตหรื อผูม้ ีอิทธิ พล
พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ หมายถึ ง ก

ประกอบการตัดสิ นใจอย่างยุติธรรม และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ อํานวย
.ร.บ.
โอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรี ยนได้
วไป ไม่

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและเวลา มี การประเมิ นติ ดตามการปฏิ บ ั ติงานเป็ นระยะ และมี การ
ได้บรรลุเป้ าหมาย6
ค่านิยมหลัก 5 ประการดังกล่าว เป็ นกรอบความคิดกว้าง ๆ สําหรับหน่วยราชการต่าง ๆ ใช้เป็ น
แนวทางในการจัดทําจรรยาวิชาชี พเฉพาะของข้ารา

6

คู่มือการจัดทําจรรยาข้าราชการม, กรุ งเทพ ฯ สํานักงาน ก.พ. 2551
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สถานกงสุ ลของต่างประเทศ ตลอดจนดูแลให้ความความปลอดภัยและให้ความคุม้ กันจากการใช้อาํ นาจ
“เอกสิ ทธิ ความคุ ม
้ กัน (Privilege
and Immunity) กฎหมายดังกล่ าวก็คือ อนุ สัญญา กรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางทูต ค.ศ. 1961
(Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961) และอนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์
ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963 (Vienna Convention on Consular Relation 1963) จากสถานะพิเศษดังกล่าว
ตและทาง
“ข้อบังคับกระทรวง

ระเทศ พ.ศ. 2552”
3.3 กระบวนการจัดทําจรรยาสํ าหรับข้ าราชการในต่ างประเทศ
1.
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาวิชาชีพข้าราชการ (
ข้าราชการพลเรื อน หรื อ ก.พ.

)

2. ได้มีการส่ งสําเนาของร่ างข้อบังคับ ฯ ไปให้สาํ นักงานเลขานุ การกรมต่าง ๆในกระทรวง การ
ต่า
ว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด และให้เลขานุการกรมทําการรวบรวมความเห็นต่าง ๆ ดังกล่าว
3. สํา นัก บริ หารบุ ค คล กระทรวงการต่ า งประเทศได้จดั ให้มี การสั ม มนาร่ วมกันของของ
ข้าราชการระดับผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบัน ศูนย์ กอง หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ าย สํานักงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ฯ และ เลขานุ ก ารกรมต่า ง ๆ ของกระทรวงการต่ างประเทศ
20-22
มิถุนายน 2551
ๆ
ว่าถึงแม้จะมีการเผยแพร่ ร่างจรรยาดัง
ได้มีการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาแก้ไขร่ างจรรยาดังกล่าว ตามความเห็นของผูแ้ ทนจากหน่วย
ราชการต่
4.
นํามาป
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5.

2552
3

6. รวบรวมความเห็นของบรรดาผูท้ รงคุณวุฒิดงั กล่าว มาพิจารณาปรับปรุ งร่ างข้อบังคับ ฯ แล้ว
นําเสน
-ประเทศว่า ด้ว ยจรรยา
31 มีนาคม 2552
ข้าราชการและอดีตข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเป็ นสําคัญ และมีการขอรับฟั งความคิดเห็น
ของสังคม
ตลอ

ข้า ราชการในกระทรวงการต่ า งประเทศ แต่ ใ นความเป็ นจริ ง แล้วถื อ ได้ว่า ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจาก

ผ่า นเลขานุ ก ารกรม แต่ ข ้า ราชการตามกรมต่
เลขานุ การกรม และหัวหน้าส่ วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จึงเป็ นการรับฟั ง
ความคิดเห็นส่ วนตัวของเลขานุการกรมหรื
3.4 สาระของจรรยาข้ าราชการประจําการในต่ างประเทศ

ข้าราชการพลเรื

.พ. เป็ นสําคัญดังกล่าว แบ่งเป็ น 3 หมวด หมวดแรกคือ
2 ว่าด้วยจรรยา หมวด 3 การบังคับใช้
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3.4.1 หมวดค่ านิยมหลัก

.พ. กําหนด และเผยแพร่ ใ ห้หน่ วยราชการต่า ง ๆ ทราบ

และยึดถือเป็ นแนวทางใ
ความเป็ นมนุษย์
3.4.2 จรรยา

ะมวลจริ ยธรรมของ

1) การเน้ นถึงสถานะการเป็ นผู้แทนของประเทศและองค์ พระประมุข
โดยในข้อ 6 ของข้อบังคับระบุวา่ “
สถานภาพ
“การเป็ นผูแ้ ทน”
นประเทศและต่างประเทศ ให้ได้

เป็ นผูแ้ ทนของพระบาทสมเด็จพร
ประจําการนอกเหนือจากการเป็ นผูแ้ ทนของรัฐบาล”
และในข้อ 8.3 ของการดํารงตนยังระบุวา่ “การแสดงความคิดเห็นส่ วนบุคคลต่อสาธารณะ ไม่
ารเป็ นผูแ้ ทนประเทศ
อยูเ่ สมอ”
Code of Conduct for Overseas Service ของประเทศ
ตรเลีย ข้อ 2.1
“ลูกจ้าง

ประจําการในประเทศ”7 เช่นเดียวกับ Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ

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
7
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5.1
..... “ลู กจ้างของ
ของประเทศในการปฏิบตั ิตนตลอดเวลา...”

2)
ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาฯนอกจากกําหนดให้ขา้ ราชการและ
บียบ

ว่า “ต้อง

7 ของข้อบังคับดังกล่าวได้ระบุไว้
องกับ ข้าราชการ

และหลักสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน”
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุ สัญญากรุ ง
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963
หลายประเทศ ตัวอย่างเช่นในข้อ 3.2 a ของ Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ
ประเทศแคนาดา8
3) ข้ อห้
ข้าราชการในต่างประเทศยังถูกกําหนดในข้อ 8.4 ว่า “พึงเว้นปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาชี พหรื อ
”
โดยอนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วย
ความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963 และใน Code of Conduct for Canadian Representatives aboard ของ
ประเทศแคนาดา ข้อ 3.2 f อีกด้วย
4) การ

เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางกงสุ ล
ค.ศ. 1963
5 ของข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยา ฯ จึงได้
The Code of Conduct for Canadian Representative Aboard, Department of Foreign Affairs and
International Trade of Canada [Online]. Available:
8
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ระบุวา่ “
ชอบ”

5)

ยง

.พ. กับ
จรรยาข้าราชการประจําการในต่างประเทศคือในข้อ 8.2 ของข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย
“พึงรักษามารยาทและประพฤติตนให้ถูกต้องตามศีลธรรมอย่างเคร่ งครัดและพึง
ละเว้ นกระทําการอันไม่ เหมาะสมทางเพศ”

ติดต่อราชการ แต่
ข้อบังคับของกระทรวงการต่างประเทศกลับกําหนดไว้กว้าง ๆ ให้ละเว้นการกระทําอันไม่เหมาะสมทาง
เพศ
3.4.3 การบังคับใช้
จริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อน ของ ก.พ. ดังปรากฏในข้อ 12

“ข้อบังคับ

ควบคู่ไปกับแนวทางในประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อน” และยังระบุขอ้ แนะนําในการปฏิบตั ิไว้
ในวรรคสองด้วยว่า
“การไม่ปฏิบตั ิตาม
ให้ผบู ้ งั คับ
”

4
ผลของจรรยาต่ อข้ าราชการ

ในต่างประเทศได้รับ
พักอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ และแม้แต่ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการออกข้อบังคับดังกล่าวจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวหรื อไม่ เราอาจพิจารณา
จาก 4
1.

และต่างประเทศแล้วหรื อไม่
2.

ดเจน และเข้าใจได้โดยไม่ตอ้ งตีความหรื อไม่

3.

และปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
4.

4.1

ถ้า เราพิ
บทบัญญัติในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551
วิชาชีพเป็ นสําคัญ และต้นแบบของร่ างข้อบังคับดังกล่าวก็ยดึ ถือต้นร่ างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
พลเรื อน ของสํา นัก งาน ก.พ. เป็ นสํา คัญ มิ ใ ช่ เกิ ดจากสํา นึ ก ของข้า ราชการในสั ง กัดกระทรวงการ
จากภาคส่ วนต่าง ๆ ของสังคม
ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเอง ได้มีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นในการจัดทําร่ างข้อบังคับ
ากร่ างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรื อน ส่ งให้
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กรมต่า ง ๆ และส่ วนราชการในสั งกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ฯ เผยแพร่ ให้ข ้าราชการในสั งกัดได้
พิจารณาให้ความเห็ น และให้เลขานุ การกรม และหัวหน้าส่ วนราชการต่ าง ๆ รวบรวมความเห็ น และ
วหน้าส่ วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ฯ

ประกาศใช้เป็ นข้อบังคับ ก็ได้เชิญ บรรดาอดีตเอกอัครราชทูตผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนจากหน่วยราชการต่าง

คณะผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนิ นการรวบร

ต่างประเทศ ก็คือวางกรอบการประพฤติแ

ประมวลจรรยาวิชาชี พของข้าราชการในต่างประเทศ โดยเฉพาะประมวลจรรยาของข้าราชการของ

4.2 ความชั ดเจนของข้ อบังคับ

8.2 ของ
ข้อบังคั
การต่างประเทศแคนาดา หรื อข้อบังคับขององค์การสหประชาชาติ ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
างขับรถ
การอ้างอิงมาจากอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 และทางกงสุ ล ค.ศ. 1963
ะบุ ขอ้ ห้ามไว้อย่างชัดเจน
กําหนดไว้ในข้อบังคับ
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จากข้ อ มู ล การดํา เนิ น การทางวิ นั ย กั บ ข้ า ราชการ ของสํ า นั ก บริ หารบุ ค คล สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการต่ า งประเทศ ในอดี ตมี ก รณี ก ล่ าว

ตัวอย่ างแรก

มกฎหมายของรัฐผูร้ ับ ปรากฏว่าต่อมากรมพิธีการทูต

จะเห็ นได้ว่าข้าราชการของไทยจํานวนมากยังมี ความเ
ความคุ ม้ กัน แม้อ นุ สัญ ญากรุ ง เวีย นนาว่า ด้ว ยความสัม พัน ธ์ ท างทูต ค.ศ. 1961 และอนุ สัญญากรุ ง
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963
และความคุ ม้ กัน มี
ของประเทศ
ก
สาธารณะหายาก บรรดาบุคคลในคณะผูแ้ ทนของชาติต่าง ๆ ประจําสหประชาชาติ มักจะละเมิดกฎจราจร
ามจอดอยูเ่ สมอ เป็ นเหตุให้ทางการของ เทศบาลนครนิ วยอร์ คต้องใช้มาตรการใน

การ

คม
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การแสดงความสนิทสนมตามธรรมเนียมตะวันตก
การกระทําดังกล่าวเป็ นการ

ละเมิดทางเพศต่อเด็กผูช้ ายด้วยการเอามือไปถูกต้องอวัยวะของสงวนของเด็กขณะสนทนากัน
มักจะเข้าใจว่าเป็ นการกระทําต่อสตรี การกระทําต่อเพศเดียวกันโดยเฉพาะในกรณี ของเพศชายมักจะถูก

ตัวอย่ างสุ ดท้ าย
ข้าราชการชายสถานเอกอัครรา

การครอบครองภาพ Child Pornography
Pornography

หรื อจําหน่าย ไม่ถือเป็ นความผิด
ใน
4.3 มาตรการส่ งเสริมให้ ข้าราชการมีจรรยา

กระทรวง ฯ ดังกล่าว ในหมวด 3 อันเป็ นหมวดสุ ดท้ายมิได้มีการระบุถึงการจัดการฝึ กอบรมจรรยาแต่
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อย่างใด
อตนเอง และต่อประเทศชาติโดยส่ วนรวม
2552

ข้าราชการตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของจรรยา
4.4
บี ย บดัง กล่ า วและมี

การบังคับใช้ โดยผูร้ ่ างข้อบังคับดังกล่าวเห็ นว่า ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนของ ก.พ.
“คณะกรรมการจริ ยธรรมของส่ วนราชการ ” ไว้ในข้อ 23
“ให้ดาํ เนิ นการ
” อย่ า งไรก็ ต ามไม่ ป รากฎว่า ในข้อ บัง คับ ดัง กล่ า วได้

(กลาง)
มาใช้โดยอนุโลม
4.5 อํา

ม
1.
2.

โดยเร็ ว
3.

ได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ.
.พ.
4.
.พ.
วงกว้างหลายส่ วนราชการ และยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของ ก.พ. หรื อผูต้ รวจการแผ่นดิน
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วน

5.

ราชการ
6.

.พ.

7.

และประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของกลุ่มงานคุ ม้ ครอง
.พ.

8.

.พ. มอบหมาย

9.

สํา

17

1.
2. สื

3.

ตรงไปตรงมา มิให้

ไปยัง ก.พ. และผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
ให้นาํ ความในข้อ 16 (2) มาใช้กบั ข้าราชการในกลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมด้วยโดยอนุ โลม โดย
ให้ ก.พ. เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ)
4.

ห้ ว หน้ า ส่ ว นราชการ

5.

.พ.
ตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว
เราจะเห็นได้วา่ สํานักงาน ก.พ.
าราชการพลเรื อนไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
.พ. ยังไม่
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เป็ นธรรมกับข้าราชการในสังกัด

5

จากผลจากการศึกษาในบท

1 คือ

5.1

1
ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาสําหรับข้าราชการประจําการในต่างประเทศมี
ความเหมาะสมและสามารถนํา
ในต่างประเทศได้หรื อไม่

1.

งคับยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ

ประมวลความคิ ดเห็ นจากบรรดาข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเป็ นสําคัญ และมี การเชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการต่างประเทศและด้านจริ ยธรรมจากอดี ตข้าราชการ และข้าราชการจากส่ วนราชการ
.พ. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

2. สาระของข้อบังคับยังความชัดเจนในการถือปฏิบตั ิ
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5.2

2

สองประการ คือ
1.
.พ. และปั จจุ บนั ยังมิได้นาํ เสนอให้
คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ
2. มาตรการส่ งเสริ มความูค้ วามเข้าใจและสร้างการยอมรับและในหมู่ขา้ ราชการ
การส่ งเสริ มความรู ้และความเข้าใจถึงความจําเป็ นและประโยชน์ของการมีจรรยาสําหรับ ข้าราชการ
ปฏิบตั ิเพราะถูกกําหนดตามข้อบังคับ
วามสนใจในการ

ในจรรยาดังกล่าว การออกข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาเพียงอย่างเดี ยวย่อมไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องจัดให้มีมาตรการในการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
5.2.1 การดําเนินการเผยแพร่ และสร้ างการยอมรั บ

สําหรับแนวทางในการสร้ างการยอมรับ สํานักงาน ก.พ.
สร้ างกา
น่ าสนใจนํามาปรั บใช้กบั จรรยาสําหรับข้าราชการประจําการในต่างประเทศได้ สําหรับแนวทางของ
ก.พ.
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ควบ

3

1) กลไก นฐานในการสร้ างความเข้ าใจ

(Basic Mechanism) เป็ นกลไก

- คู่มือจรรยาบรรณวิชาชี พ

การ
บังคับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชาต้องการดําเนิ นการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองผ่านการฝึ กอบรม
(Ethics Champion)

การกํากับดูแลและให้คาํ แนะนําแก่ทีมงานในการปฏิบตั ิ
- กลุ่มเครื อข่าย โดยคัดเลือกตัว
กับผูน้ าํ ด้านจรรยา
- การจัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการหรื อให้มีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) หรื อออก
แบบสอบถามโดยใช้คาํ ถามเชิงพ
ในความสําคัญและปฏิบตั ิตาม
- จัดให้มีศูนย์จรรยาวิชาชี พข้าราชการประจําการในต่างประเทศ โดยมีระบบศูนย์รับปรึ กษา
(Ethics Hotline)
ให้คาํ ปรึ กษา
จดจํา
แผ่นพับในการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
2) กลไกการสร้ างการยอมรับและศรัทธาในจรรยาวิชาชี พ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในต่างประเทศ อันจะนําไปสู่ การยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงา

ดนิ ทรรศการ และ
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-

(Ethics Role Model)ของผูบ
้ ริ หาร

วามผิด โดยการอบรมให้ค วามรู ้
(Rewarding and Recognition System)
ระบบการสรรหาคัดเลื อก การฝึ กอบรมและพัฒนาข้าราชการ การปฐมนิ เทศ การประเมินผลและการ
กลุ่ มวิชาชี พ แต่การประพฤติ ผิดจรรยาอาจนําไปสู่ การพิจารณาความผิดทางวินัยได้ หากการกระทํา
ร
(Ethics Center) ในการรับข้อ
(Third Party) เป็ น
กลไกในการเสริ มให้
ปฏิ บตั ิ (Engagement

Mechanism)

- ระบบการรับรองวิชาชี พ (Professional

Certification and licensing)

มาตรฐาน และมีการทดสอบตามมาตรฐานในระดับเดียวกับหลักสู ตรในทํานองเดียวกันของ
ต่างประเทศ
(Ethics Auditor) หรื อมี
คณะกรรมการจรรยาวิชาชีพ (Ethics Committee) ในการกํากับดูแลติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาวิชาชี พ
ต่อไป
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5.2.2 ให้ มีกระบวนการในการแก้ ไขปรับปรุ งตัวบทจรรยา
รวบรวมความคิดเห็นของข้าราชการ และผู ้

ใ

ประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรื อนของ ก.พ.
ข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ก็น่าจะมอบหมายให้คณะกรรมการจริ ยธรรมและกลุ่ มงาน
เห็นสมควรต่อไป
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ราง
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหน งทางการเมือง ข าราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเ ปนไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลว
เห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่
ตนรั บ ผิ ด ชอบเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก สั ง คม ดั ง นั้ น การใช อํ า นาจเพื่ อ ให ห น า ที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบลุ ล ว ง
ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม ซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเปนการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเปน
จริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทํ าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมื อง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการ
บังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความ
สะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก (Core Value)
ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

๒

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิ เบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ
ค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ อั น ผู ต รวจการแผ น ดิ น ได ใ ห
คํ า แนะนํ า ให ห น ว ยงานทั้ ง หลายถื อ ปฏิ บั ติ ก.พ. โดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ ง กํ า หนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน
และดํารงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน 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
ข อ ๓ ข า ราชการต อ งยึ ด มั่ น ในจริ ย ธรรมและยื น หยั ด กระทํ า ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งและเป น ธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม
ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือ หากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ และสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้น
ขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน
การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน(หากมี)ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรม
โดยพลัน
ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง
หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ชั้ น ขึ้ น ไปของหั ว หน า ส ว นราชการนั้ น แล ว แต ก รณี และหรื อ คณะกรรมการ
จริยธรรม
(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น ๆ
อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในข อนี้ ใ ห ใ ช บั งคั บ กั บ การเปนลูกจ าง การรั บ จางทํ าของ การเป นตั ว แทน
การเปนนายหนา และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒)
ของขอนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตอง
คัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแต
กรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี

๔

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม ขั ด ขวางการตรวจสอบของหน ว ยงานที่มีห นา ที่ต รวจสอบตามกฎหมายหรื อ
ประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง เพื่อให
ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ที่ รับ ผิ ดชอบในหนว ยงานโดยตรงหรือ หน าที่อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน
หรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน
ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรื อ ญาติ ข องตน ไม ว า ก อ นหรื อ หลั ง ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ม ว า จะเกี่ ย วข อ งหรื อ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
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(๓) ไมริเริ่ม เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งรู หรือมีขอสงสัยวาตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้ และไมรับเลี้ยง รับการบันเทิงหรือนันทนาการ ไปดูงานในประเทศหรือตางประเทศ จากผูซึ่ง
มาติดตอหรือกําลังจะติดตอราชการกับสวนราชการนั้น เวนแตที่ ก.พ.กําหนด
ข อ ๗ ข า ราชการต องเคารพและปฏิบั ติต ามรั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมายอย า งตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ล ะเมิดรั ฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคั บหรื อมติค ณะรัฐ มนตรีที่ ช อบด ว ย
กฎหมาย ในกรณี มี ข อ สงสั ย หรื อ มี ข อ ทั ก ท ว งว า การกระทํ า ไม ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ
ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ช อบด ว ยกฎหมาย ข า ราชการต อ งแจ ง ให หั ว หน า ส ว นราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่แลว
(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย ต อ งทํ า เรื่ อ งเสนอให
หัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทาง
กฎหมายตอไป
(๔) ไม เ ลี่ ย งกฎหมาย ใช ห รื อ แนะนํ า ให ใ ช ช อ งว า งของกฎหมายที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุ ค คลอื่ น อั น เป น การเลี่ ย งกฎหมาย หรื อ ใช ชื่ อ บุ ค คลอื่ น ถื อ ครองสิ่ ง ดั ง กล า วแทนตนเพื่ อ ปกป ด
ทรัพยสินของตน
(๖) เมื่ อ ทราบว า มี ก ารละเมิ ด หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในส ว นราชการของตน
หัวหนาสวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่ อ ได รั บ คํ า ร อ ง หรื อ คํ า แนะนํ า จากผู ต รวจการแผ น ดิ น หรื อ หน ว ยงานอื่ น ว า
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มี
อยูตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไม
มีอํานาจตามกฎหมาย
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(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตาม
มาตรการที่ รั ฐ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรค หรื อ ส ง เสริ ม ให บุ ค คลสามารถใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมใ ช ข อมูล ที่ได มาจากการดํ าเนินงานไปเพื่ อการอื่น อันไมใ ชการปฏิบัติ หนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เว น แต ก ารอั น คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองได กํ า หนดยกเว น ไว ทั้ ง นี้ จะต อ งดํ า เนิ น การภายในสิ บ ห า วั น ทํ า การ นับ แต ก ระทํ า การ
ดังกลาวหรือไดรับการรองขอ
(๓) ในกรณีที่ตองประกาศการดําเนินการใดใหทราบเปนการทั่วไป เชน การสอบแขงขัน
หรือคัดเลือก การประกวดราคา การเลื่อนตําแหนง การใหทุน หรือสิทธิประโยชนอื่น ตองปดประกาศไว
ณ ที่ปดประกาศของสวนราชการ และลงประกาศในระบบขอมูลทางไกลอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ
ทั้งนี้ โดยประกาศลวงหนากอนวันครบกําหนดไมนอยกวาสิบหาวันทําการ เวนแตกรณีที่ ก.พ. กําหนด
ข อ ๑๐ ข า ราชการต อ งมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานแห ง วิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
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(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ หนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนให นําการปกครองในระบอบอื่ นที่ไมมีพระมหากษั ตริย ทรงเปนประมุขมาใชใ น
ประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ข า ราชการต องเป นแบบอยา งที่ดีใ นการดํา รงตน รั ก ษาชื่ อเสี ย งและภาพลัก ษณ ข อง
ราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ล ะเมิ ด หลั ก สํ า คั ญ ทางศี ล ธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณี ที่ มี ข อ ขั ด แย ง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่องให
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) ไม ค บหาสมาคมเป น อาจิ ณ กั บ บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลซึ่ ง สั ง คมไม ไ ว ว างใจหรื อ
มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๔) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถ และขยัน
ขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๕) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือ
ราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหน าที่ค วบคุมกํากั บ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย างทั่ ว ถึง และ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๘

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม
(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร แ ละปลู ก ฝ ง จริ ย ธรรมให เ ป น ที่ รั บ ทราบอย า งกว า งขวางทั้ ง ในหมู
ขาราชการและประชาชน
(๕) ส ง เสริ ม และยกย อ งส ว นราชการ หั ว หน า ส ว นราชการ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติ ด ตาม สอดส อ งการใชบั งคับ และการปฏิบัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ในกรณี
มีการฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผน ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับอยางจริงจัง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ของหั ว หน า ส ว นราชการ
คณะกรรมการจริย ธรรม และข า ราชการทั้ ง ปวง และจั ดทํ า รายงานประจํา ปเ สนอคณะรั ฐ มนตรี และ
ผูตรวจการแผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ทุกป และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.
(๒) กรรมการผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน
ราชการรวมกันเสนอ

๙

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริ ย ธรรมต อ งไม เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นัย มาก อน และต อ งไมมี ลั ก ษณะ
ตองหามอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดส อ งดู แ ลให มี ก ารปฏิบั ติต ามประมวลจริย ธรรมในส ว นราชการ ในกรณีที่ มี
ขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝ าฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดป ญ หาอั น เกิ ด จากการใช บั ง คั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใ น
สวนราชการ เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) ส ง เรื่ อ งให ก.พ.พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า เรื่ อ งนั้ น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ หรื อ
มีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุ ม ครองและประกั น ความเป น อิ ส ระและและเที่ ย งธรรมของกลุ ม งานคุ ม ครอง
จริยธรรมของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือ ตามที่ ก.พ.มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํา นวยการ หรื อ ดํา รงตํ า แหน ง ประเภทอื่น ที่ทํา หน าที่เ ป น ผูบัง คับ บั ญ ชามี หน า ที่ ป ฏิบัติ ต าม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานและ
ความรูความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแต

๑๐

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด
(๕)ปฏิ บั ติต ามมติ หรื อ คําวินิ จ ฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริ ย ธรรม คํ าแนะนํ า ของ
ผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็นพอง
ดวยกับคําวินิจฉัยนั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให ก.พ.
วินิจฉัยได เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ.วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว
(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ.
(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ข อ ๑๗ ให จั ด ตั้ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมขึ้ น ในทุก สว นราชการขึ้ น ตรงต อหั ว หน าส ว น
ราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สื บ สวนข อ เท็ จ จริ ง การฝ า ฝ น จริ ย ธรรมเพื่ อ รายงานผลให หั ว หน า ส ว นราชการ
พิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได
(๓) ให ค วามช ว ยเหลื อ และดู แ ลข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า ง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า หั ว หน า ส ว นราชการ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมไม ใ ห ค วาม
คุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยัง ก.พ. และผูตรวจการแผนดินก็ได
ใหนําความในขอ ๑๖ (๒) มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย
โดยอนุโลม โดยให ก.พ.เปนผูใหความเห็นชอบ
(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของสวนราชการ
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 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 ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่ ก.พ.กําหนด
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริมจริยธรรมขาราชการ
โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ใหใชพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการแตละคน
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และ
ดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยผูประเมินภายนอกที่
อิสระและเปนกลาง
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน แลวแต
กรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอ
คําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได

๑๒

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการ
แผนดินไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอ
ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมไดทัน
ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่
เปนปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการที่
สร า งความไว ว างใจและเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และการดํ า รงตนเป น แบบอย า งที่ ดี ง าม ให ส ง เรื่ อ งให
คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิดทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรมในสวน
ราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
ข อ ๒๔ เมื่ อ ครบหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ป ระมวลจริ ย ธรรมนี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ให ก.พ. จั ด ให มี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนา
กลุมงานคุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยาง
กวางขวาง และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่
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