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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

1.  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.1   ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการ

ปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมา

ใชในประเทศไทย 

1.2  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย   และไมละเมิดองค

พระมหากษัตริย  พระราชินี  และพระรัชทายาทไมวาทางกาย

หรือวาจา 

2.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  และไม

กระทําการเลีย่งประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมี

ผู ทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  ตองหยุด

กระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการและสงเรื่องให

คณะกรรมการจริ ยธรรม พิจารณาวิ นิ จ ฉัย   ในกรณี ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

2.2  ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  

ในกรณีท่ีมีขอชัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญ

ทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง

ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

2.3  หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก

ระดับ  ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม  โดย

ไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด  

2.4  หัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชาในสวนราชการ

ทุกระดับ  ตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูใตบังคับบัญชาท่ี

มีความซ่ือสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถและ

ขยันขันแข็ง  ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
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3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และ

รับผิดชอบ 

3.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไม

มุงหวังประโยชนอันมิควรไดจาการปฏิบัติงาน 

3.2  ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต ตรงตาม

เจตนารมณของกฎหมาย 

3.3  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนได

ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมท้ังยินดีแกไข

ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.4  ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ

ตน ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5  ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

3.6  อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตอง

ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

3.7  ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย

ตอตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของขาราชการอ่ืน ไมกาวกาย

หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

3.8  ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู  

ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจาก

คติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ

แตละกรณี 

3.9  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบ

แกไขใหถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนา ท่ี

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนใน

การตรวจสอบโดยใหขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํา

รองขอในการตรวจสอบ 
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3.11  ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกราชการ  ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง

ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษร

ตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน  ไมวาจะ

จําเปนญาติพ่ีนอง  พรรคพวกเพ่ือนฝูง  หรือผูมีบุคคลสวนตัว  

มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น

หรือปฎิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

4.2 ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางการไปเพ่ือประโยชนสวนตัว

ของตนเองหรือผู อ่ืน  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวย

กฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดใน

ฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะ

ขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  ใน

กรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการ

กระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราช

หาร  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือ

หนา ท่ี อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ  

หนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทาง

ราชการเปนหลัก  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชน

ของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน

หรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึด

ประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสาํคัญ 

4.5 ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก  รับ  

หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตน ไมวากอนหรือหลังดํารง

ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับ  

 



 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

 การปฏิบัตหินาท่ีหรืไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  

หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

4.6 ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการท่ีเปนคุณ  หรือเปนโทษแก

บุคคลใด  เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอ  หรือนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํา

นิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับประโยชน

อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม

และถูกฎหมาย 

5.1  ปฎบิัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  และไม

กระทําการเลีย่งประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมี

ผู ทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาวหรือหาก

กระทําการดังกลาวตองหยุดกระทําการและสงเรื่องให

คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณาวินิจ ฉัยในกรณี ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

5.2 เ ม่ือรู หรื อพบเห็นการฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้  

ขาราชการมีหนา ท่ีตองรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอม

พยานหลักฐาน(หากมี)ตอหัวหนาสวนราชการและหรือ

คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ

เปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลหรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการ

นั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับการตอบแทนและ

ไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลชิ่งมิใชสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  

องคการมหาชน  ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนของรัฐ

และกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและ

คณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆ  

อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําใหการปฎิบัติหนาท่ี 
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 เปนตัวแทน  การเปนนายหนาและมีนิติสัมพันธอ่ืนในทํานอง

เดียวกันดวย 

5.4 ในกรณีท่ีชาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทํา

ซ่ึงมีลักษณะตามขอ  5.2 ของขอนี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซ่ึงมี

ลักษณะตามขอ 5.2 ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมี

หนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5 ปฎิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ  และทักษะในการ

ดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง  เท่ียงธรรม

ดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  และยึดม่ัน

รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน  และสวนรวมใน

หลักวิชาการมากกวาผลประโยชนสวนตน 
 

5.6  ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  เพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน  รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง  บําเหน็จ

ความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบคุคลอ่ืนโดยมิชอบ 
 

5.7  ตัดสินใจและกระทําการใดๆโยยึดประโยชนสวนรวมของ

ประเทศชาติ  ประชาชนและหนวยงานมากกวาประโยชนสวน

ตน 
 

5.8  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาในการ

ยึดม่ันความถูกตอง  เท่ียงธรรม  และปกปองผลประโยชนของ

ชาติ 

 

 


