
ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
เรื่อง การสร้างเสริมวฒันธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงก าหนดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีให้บุคลากรของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ถือปฏิบัติ โดยทั่วกันจนเป็นปกตินิสัย เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีงาม 
ประชาชนให้ความชื่นชมศรัทธา ดังนี้ 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑.มีจิตอาสาในการให้บริการ 
 ๒.แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
 ๓.ปฏิบัติงานตรงตามเวลา ละเว้นการน าเวลาราชการไปประกาบภารกิจส่วนตัว 

  ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 

(นายนพดล  พิษณุวงษ์) 
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 บทบัญญัติจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ในปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในความเป็นจริงแล้ว กล่าวได้ว่าชาวสาธารณสุขของเรานับตั้งแต่สมัยครูบา
อาจารย์ รุ่นพี่เป็นต้นมา ได้ปฏิบัติตน ด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ชาวสาธารณสุขมาอย่างมากมายจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจนถึงทุกวันนี้แต่ด้วยบริบทของ
สังคมสาธารณสุขปัจจุบันเติบโตขึ้นมีจ านวนเจ้าหน้าที่มากข้ึน และปฏิบัติงานอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งมี
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งคือมีภารงานเพิ่มข้ึนจากเดิมมากเป็นไปตามความ
ซับซ้อนและพัฒนาการของสังคม ดังนั้นจรรยาข้าราชการจะอาศัยเพียงการกล่าวขานกันเล่าสู่กันฟังเห็นว่าไม่
เพียงพอและทั่วถึงจึงควรที่ต้องจัดท าเป็นตัวอักษรที่มองเห็นได้และหยิบอ่านได้ง่ายซึ่งก็คือเล่มที่ท่านก าลังอ่าน
อยู่นี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมั่นว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกท่านใน
สังกัดจะยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในการท างานดูแลให้บริการแก่
ผู้เจ็บป่วย อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ได้รับมาขอให้ได้มาด้วยการท างานอย่างมี
ความสุขและเกื้อกูลกัน และหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเมื่อประชาชนพูดถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์    
จะมองเห็นภาพของเจ้าหน้าที่จิตอาสาใบหน้าประดับด้วยความเมตตาที่มีต่อผู้เจ็บป่วยมาให้บริการอย่าง
ทันท่วงทีตรงเวลาด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สะอาดตาและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขอให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและหวังว่าจรรยาข้าราชการเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ท่านในการปฏิบัติงานและด ารงสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ค าปรารภ 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า 
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้นการใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือนทั้งปวง     
จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็น
การอันพึงเว้นเพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อันเป็น
ความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ 
 อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้แนะน าในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตร ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ประกอบค่านิยมหลัก ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางกาเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้
ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก าหนดมาตรฐานทาง



จริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้ทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ 
ผดุงเกียรติ และศักด์ิศรีข้าราชการควรแก่การไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด าลงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามสมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้
บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับนี้ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
 “ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุด
กระท าการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 

ประมวลจริยธรรม 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความ
สามรถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท างานในหน้าที่เสียหาย 
  (๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
  (๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี 
  (๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 



  (๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่การตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
  (๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป 

ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่  และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ทางราชการกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยัด
ประโยชน์ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
  (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ้งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรืมติ



คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
  (๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
  (๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
  (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
  (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรืใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
  (๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หน้าหน้าส่วน
ราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  
 (๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่
เป็นธรรมให้เกิดข้ึน ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 
 ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑)ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย 
 (๒)ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
 (๓)ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
 (๔)ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปรายการแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
 (๕)ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้ที่มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 (๖)ไม่ลอกหรือน าผลงานผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูล



ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้ 
 (๑)ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตัวเองหรือบุคคลอ่ืน 
 (๒)ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
บุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้ นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนด
ยกเว้นไว้ทั้งนี้ จะต้องด าเนินกาสรภายในสิบห้าวันท าการนับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑)ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
 (๒)ใช้งบประมาณทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 (๓)ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
 (๑)ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
สนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
 (๒)จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่
ว่าทางกายหรือทางวาจา 
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
 (๑)ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
 (๒)หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการยกระดับชั้นต้องปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
 (๓)หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการยกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยก
ย่องผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
 (๔)ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ หรือราชการ
โดยรวม 

 

  



 

 

 

หมวดที่ ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อก าหนดการท้ังหลายอันจ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
(๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรม 
(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้

อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน 
(๕) ส่งเสริมละยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 
(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืน

จริยธรรมและยังไม่มีการด าเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้ 

(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม 
และข้าราชาการทั้งปวง และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

(๙) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี 

และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี 
(๑๒) ด าเนินอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีจะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วน
ราชการข้ึน เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย 



(๑) ประธารกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็น
ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. 

(๒) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด าเนินงานที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน

เสนอ 
ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น 
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับปะมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อ

ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้
วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการและยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ 

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และ
ประเมิลผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุมครองจริยธรรมของส่วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมแระมวลจริยธรรมนี้หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
(๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ หรือด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ 

(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภท
อ านวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชผู้ถูก
กล่าวหานั้นไม่อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการด าเนินการใดที่
เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการแล้ว 

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
(๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมจริยธรรม ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินใน

กรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้องด้วยกับค า
วินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตนและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ. 
วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้
แล้ว 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวล
จริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ ก.พ. 

(๗) ด าเนินอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มี
หน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม สอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

ให้น าความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วยโดยอนุโลม โดยให้ 
ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
(๕) ด าเนินอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ

จริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในกลุ่มงานดังกล่าว 
 



 
ส่วนที่ ๒ 
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตาม

กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท า
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ 
โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม 
จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และด าเนินการ

แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้องพรรคพวก เพ่ือนฝูงของข้าราชการตลอดจน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือ
ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 

(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็น

ปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ต้นสังกัดน าเสนอเพ่ือขอค าวินิจฉัยหรือ
อนุญาตแล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณีคณะกรรมการ
จริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย 

ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส าคัญอันควรแก่การขอค าแนะน าจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระท าได้ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่
ต้องรับผิดทางวินัย 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน
ข้าราชการอาจขอค าแนะน าจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ต้นสังกัด 



หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน าตามสมควรตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มีค าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามา
ก่อน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้ค าแนะน าโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญทั้งต้อง
มุ่งสร้างความส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นของปวงชน และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ. 
ทราบ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามแนวทางที่
คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

 
บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๓ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วน

ราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ ก.พ. จัดให้มีการประเมิน

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหรือแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสม 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

อภิสิทธิ   เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 

 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ หน้า ๗๓  - หน้า ๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาข้าราชการ 
ส านักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 
ค าน า 

พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ การักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 
๗๘ ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและในวรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการ
ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาชีพ
และจรรยาวิชาชีพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้อง
มีจิตส านึกในหน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าจรรยาข้าราชการจากกรอบมาตรฐานจริยธรรม 
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และเอาถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ศรี สร้างความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนในวัน
ข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
  งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน  ข้าราชการจึงต้องส าเหนียก  ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึง
ฐานะและหน้าที่ของตน  แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มก าลังสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง  และด้วยความมีสติยั้งคิดรู้ว่าสิ่งใดถูก  สิ่งไดผิด  สิ่งใดควรท า  สิ่งใดควรงดเว้น  เพ่ือให้งานที่ท า
ปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้  คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน 
  ข้าราชการจึงเป็นกลไกส าคัญในการบริหารบ้านเมืองซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาชน
และผลประโยชน์ของประเทศชาติ  ดังนั้นจึงมีบทบาทส าคัญในการที่บริการเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  โดยที่พระราชบัญญัติ  ระเบียบราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๓๓๑  หมวด  ๕  
การรักษาจรรยาข้าราชการ  มาตรา  ๗๘  ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ
ตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้  โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชและใน
วรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา  ข้าราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานใน
ส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  และในวรรคสามบัญญัติว่าในการก าหนด  ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ  ตามวรรคสอง  ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วยจรรยาของข้าราชการจึงเปรียบเสมือนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้างหรือ
พนักงานราชการของส่วนราชการนั้นๆ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน     เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี    และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้านสองคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่  โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม  
ครอบคลุม  และมีมาตรฐาน  ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  จึงขึ้นอยู่การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกในหน้าที่  กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  เสียสละ  และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๘  และ  มาตรา  ๗๙  แห่งประราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา



ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการก ากับการ
ประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมี
จุดมุ่งหมายดังนี ้
 ๑. เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงาน
ราชการ  ของส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.  เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่   และด ารงตนในฐานะเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓.  เพ่ือให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ  ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเกิดจิตส านึกในหน้าที่  รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี  ความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน 
 
 

หมวดที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๑  จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดหลักการ
และแนวทางความประพฤติที่พึงกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ข้อ  ๒  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป  (๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 ข้อ  ๓  ในบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ 

“ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 
หมายความว่า  ข้อควรประพฤติปฏิบัติของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติ
หน้าที่และการด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้บริหารทุกระดับและให้ความรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นที่สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หมวดที ่ ๒ 
จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงปฏิบัติดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 ๑.๑  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
 ๑.๓  มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 



 ๑.๔  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน
ส าเร็จ  ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 

 ข้อ  ๒  ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย  และกรอบนโยบาย 
 ๒.๒  ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
 ๒.๓  มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ข้อ  ๓  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
 ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  เอ้ืออาทร  และมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 
 ๓.๒  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๓  ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ  อุปถัมภ์  หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 

 ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งในและตรวจสอบได้ 
 ๔.๑  เปิดเผยหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
 ๔.๒  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
 ๔.๓  เก็บหลักฐานปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
 ๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  ใส่ใจ  ระมัดระวังรวดเร็วทันเวลา  และมีคุณภาพ 
 ๕.๓  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญในการปฏิบัติงาน   มี
ความริเริ่มที่ทันสมัยเพือ่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล  โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อ
ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
 ๖.๒  ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
 ๖.๓  น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
 ๖.๔  เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบงายประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตนและ
สังคม 

หมวดที ่๓ 
กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยก าหนดนโยบายและ
จัดท าแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ 



 ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้รับทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ  และยืนยันว่าจะยึด
มั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จติส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 
 ข้อ ๕  คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา  เพ่ือประกาศยก
ย่องเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 ข้อ ๖ ให้หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ ในการบั งคับใช้จรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เช่น การให้รางวัลการให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน  และการลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระท าผิดวินัย 
 
 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 
  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล 
มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าอียง 
 ๒.สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
  เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตวัหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นตัวแบบอย่าง  
  การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
 ๔.สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  สร้างแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
 ๒.การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ 
 ๔.การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ 
 ๕.การกระจายงบประมาณ 
 ๖.การปรับการลงโทษ 
 ๗.การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
 ๘.การรับขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 



 หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อะไรของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
 -ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริจาคใดๆ(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ/หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ 
 - ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีราคาเป็นเงิน หรือาจไม่สามารถตีราคาได้ 
 - ของขวัญที่สามารถตีราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า บริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงิน เป็นต้น 
 - ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้( Intangible Gifts and Benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อจะขายได้ อาทิ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคน
อ่ืนๆ 
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าในการปฏิบัติตามจริยธรรม 
อาจถูกลงโทษตักเตือน จนกระท่ังถึงไล่ออกข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
 นอกจากนั้น หากการับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามาร
พิสูจน์ได้ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็ นธรรม ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓, และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
 ๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตามความ
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันสังคม 
 ๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ๓.๑ ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักฐานของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 



  (๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๒)  การมีจิตส านักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  (๓)  การยืนหยัดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๗) การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส่และตรวจสอบได้ 
  (๘) การยึดมั่น ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ๓.๒ หมวดข้อ ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติธรรมการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วปฏิบัติ
ตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชหาร รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ๓.๓ หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้ 
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 


