ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เรื่อง การสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
โดยที่พระราชบัญญัติระเบี ยนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด บุ รีรัมย์ จึ งกาหนดให้ มี การสร้างเสริม วัฒ นธรรมที่ ดี ให้ บุ คลากรของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ถือปฏิบัติ โดยทั่วกันจนเป็น ปกตินิสัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีงาม
ประชาชนให้ความชื่นชมศรัทธา ดังนี้
ข้าราชการ ลูกจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๑.มีจิตอาสาในการให้บริการ
๒.แต่งกายสุภาพเหมาะสม
๓.ปฏิบัติงานตรงตามเวลา ละเว้นการนาเวลาราชการไปประกาบภารกิจส่วนตัว
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

(นายนพดล พิษณุวงษ์)
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ประมวลจริยธรรม
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คานา
บทบัญญัติจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดไว้ในปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
เพือ่ เป็นกรอบมาตรฐานในการกากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในความเป็นจริงแล้ว กล่าวได้ว่าชาวสาธารณสุขของเรานับตั้งแต่สมัยครูบา
อาจารย์ รุ่นพี่เป็นต้นมา ได้ปฏิบัติตน ดารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ชาวสาธารณสุขมาอย่างมากมายจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจนถึงทุกวันนี้แต่ด้วยบริบทของ
สังคมสาธารณสุขปัจจุบันเติบโตขึ้นมีจานวนเจ้าหน้าที่มากขึ้น
และปฏิบัติงานอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งมี
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ข้อสาคัญอีกประการหนึ่งคือมีภารงานเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเป็นไปตามความ
ซับซ้อนและพัฒนาการของสังคม ดังนั้นจรรยาข้าราชการจะอาศัยเพียงการกล่าวขานกันเล่าสู่กันฟังเห็นว่าไม่
เพียงพอและทั่วถึงจึงควรที่ต้องจัดทาเป็นตัวอักษรที่มองเห็นได้และหยิบอ่านได้ง่ายซึ่งก็คือเล่มที่ท่านกาลังอ่าน
อยู่นี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมั่นว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกท่านใน
สังกัดจะยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในการทางานดูแลให้บริการแก่
ผู้เจ็บป่วย อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ได้รับมาขอให้ได้มาด้วยการทางานอย่างมี
ความสุขและเกื้อกูลกัน
และหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเมื่อประชาชนพูดถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
จะมองเห็นภาพของเจ้าหน้าที่จิตอาสาใบหน้าประดับด้วยความเมตตาที่มีต่อผู้เจ็บป่วยมาให้บริการอย่าง
ทันท่วงทีตรงเวลาด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สะอาดตาและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขอให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและหวังว่าจรรยาข้าราชการเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ท่านในการปฏิบัติงานและดารงสืบไป

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คาปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้มาตรฐานทาง
จริย ธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐแต่ล ะประเภทให้ เป็น ไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้นการใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือนทั้งปวง
จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็น
การอันพึงเว้นเพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็น
ความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่ นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือ ให้ แนะนาในการจัดทาหรือ
ปรับ ปรุงประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตร ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประกอบค่านิ ยมหลัก สาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งทางกาเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้
คาแนะนาให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ทั้งหลายเกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่
ผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่การไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดาลงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามสมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้
บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
“ของขวัญ ” หมายความว่า ของขวัญ ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม

หมวด ๒
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุด
กระทาการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี

ประมวลจริยธรรม
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลังความ
สามรถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทางานในหน้าที่เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน

(๕) ไม่ ขั ด ขวางการตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ ก ารตรวจสอบตามกฎหมายหรื อ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป
ข้ อ ๕ ข้ า ราชการต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากต าแหน่ ง หน้ า ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุ ญคุณส่ วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิ จฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรั ฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ทางราชการกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยัด
ประโยชน์ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิ ชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ้งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ข้ อ ทั ก ท้ ว งว่ าการกระท าไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ ข้ อ บั งคั บ หรืม ติ

คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้ หั วหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ ชอบด้วยกฎหมายต้องทาเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ย อมให้ บุ คคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิ น สิ ทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรืใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หน้าหน้าส่วน
ราชการต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อได้รับคาร้อง หรือคาแนะนาจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่
เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดาเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑)ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ลุ ล่ ว ง โดยไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง ละเลย หรือ ละเว้น การใช้ อ านาจเกิ น กว่าที่ มี อ ยู่ ต าม
กฎหมาย
(๒)ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
(๓)ให้ บ ริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็น การเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔)ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปรายการแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕)ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้ แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้ที่มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๖)ไม่ลอกหรือนาผลงานผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑)ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่ น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองหรือบุคคลอื่น
(๒)ชี้แจง แสดงเหตุผ ลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี ที่กระทาการอันกระทบต่อสิ ทธิและเสรีภ าพ
บุคคลอื่น ไม่อนุญ าตหรือไม่อนุ มัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้ นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนด
ยกเว้นไว้ทั้งนี้ จะต้องดาเนินกาสรภายในสิบห้าวันทาการนับแต่กระทาการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑)ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
(๒)ใช้งบประมาณทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
(๓)ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑)ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข หรือ
สนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒)จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่
ว่าทางกายหรือทางวาจา
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑)ไม่ละเมิดหลักส าคัญ ทางศีล ธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณี ที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริ ย ธรรมนี้ กับ หลั กส าคัญ ทางศีล ธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒)หั วหน้ าส่วนราชการและผู้ บังคับบัญ ชาในส่วนราชการยกระดับชั้นต้องปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓)หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการยกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยก
ย่องผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔)ไม่ กระท าการใดอัน อาจน าความเสื่ อ มเสี ยและไม่ไว้ว างใจให้ เกิดแก่ส่ วนราชการ หรือ ราชการ
โดยรวม

หมวดที่ ๓
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม
(๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม
(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน
(๕) ส่งเสริมละยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง
(๖) ติ ด ตาม สอดส่ อ งการใช้ บั งคั บ และการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ในกรณี มี ก ารฝ่ าฝื น
จริยธรรมและยังไม่มีการดาเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้
(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื อ ง และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ อย่ า งจริ ง จั ง มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม
และข้าราชาการทั้งปวง และจัดทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(๙) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี
และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพื่อยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี
(๑๒) ดาเนินอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่ วน
ราชการขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย

(๑) ประธารกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็น
ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.
(๒) กรรมการผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดาเนินงานที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน
เสนอ
ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับปะมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ร้อ งเรี ย นว่ามี ก ารฝ่ าฝื น จริ ยธรรม ให้ ส่ งเรื่อ งให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้
วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการและยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ้ม ครองและประกัน ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรมของกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริย ธรรมของส่ ว น
ราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และ
ประเมิลผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุมครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมแระมวลจริยธรรมนี้หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อานวยการ หรือดารงตาแหน่งประเภทอื่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) คุ้ม ครองและประกัน ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ยงธรรมของกลุ่ ม งานคุ้ มครองจริยธรรมของส่ ว น
ราชการ
(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือ
ถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภท
อานวยการขึ้น ไป ถูกข้าราชการผู้ ใดกล่ าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชผู้ ถูก
กล่ าวหานั้ น ไม่ อ าจดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ การออกค าสั่ งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนเงิน เดื อน แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดาเนินการใดที่
เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการแล้ว
(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคาวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมจริยธรรม คาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
กรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมมีคาวินิจฉัยใด และหั วหน้ าส่ว นราชการไม่เห็ นพ้องด้วยกับ คา
วินิ จ ฉั ย นั้ น ให้ เสนอความเห็ น ของตนและค าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ.
วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีคาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้
แล้ว
(๖) รวบรวมปั ญ หาการปฏิ บั ติตามประมวลจริยธรรมนี้และข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงประมวล
จริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ ก.พ.
(๗) ดาเนินอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มี
หน้ าที่ คุ้ มครองจริย ธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่ งมีค วามเป็น อิส ระ โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงตาแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็น แบบอย่างที่ดี และติดตาม สอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
ให้นาความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วยโดยอนุโลม โดยให้
ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
(๔) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
(๕) ดาเนิน อื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่ง
ในกลุ่มงานดังกล่าว

ส่วนที่ ๒
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลู กจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทา
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ
(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม
จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และดาเนินการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้องพรรคพวก เพื่อนฝูงของข้าราชการตลอดจน
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ทาการอันเป็นการส่งเสริมหรือ
ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็น
ปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ต้นสังกัดนาเสนอเพื่อขอคาวินิจฉัยหรือ
อนุญาตแล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณีคณะกรรมการ
จริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องสาคัญอันควรแก่การขอคาแนะนาจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระทาได้
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่
ต้องรับผิดทางวินัย
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องดาเนินการเรื่องใดโดยด่วนหากปล่อยให้ เนิ่นนานไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ ส่ วนรวมหรือประโยชน์ ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทั น
ข้าราชการอาจขอคาแนะนาจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ต้นสังกัด

หัว หน้ ากลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีห น้าที่ต้องให้ คาแนะนาตามสมควรตามคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มีคาวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามา
ก่อน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้คาแนะนาโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสาคัญทั้งต้อง
มุ่งสร้างความสานึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นของปวงชน และการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.
ทราบ
ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของหั ว หน้ า กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทางที่
คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้ มครองจริยธรรมในส่วน
ราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ ก.พ. จัดให้มีการประเมิน
การปฏิ บั ติต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ พ ร้ อ มด าเนิ น การปรับ ปรุงแนวทางปฏิ บั ติ ห รือ แก้ ไขเพิ่ ม เติม ประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสม
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็ นจากข้าราชการ หั วหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวล
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
สานักงานกระทรวงสาธารณสุข
คานา
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ การักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา
๗๘ กาหนดให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ ส่ วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่ ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศั กดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและในวรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการ
กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาชีพ
และจรรยาวิชาชีพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติห น้าที่ของข้าราชการซึ่งต้อง
มีจิตสานึกในหน้าที่ กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทาจรรยาข้าราชการจากกรอบมาตรฐานจริยธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเจตนารมณ์
เพื่อให้ ข้าราชการสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ โดยยึดหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และเอาถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ศรี สร้างความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน

บทนา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนในวัน
ข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสาเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึง
ฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิดรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งไดผิด สิ่งใดควรทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทา
ปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
ข้าราชการจึงเป็นกลไกสาคัญในการบริหารบ้านเมืองซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาชน
และผลประโยชน์ ของประเทศชาติ ดังนั้น จึงมีบทบาทส าคัญ ในการที่ บริการเพื่อ สนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยที่พระราชบัญญัติ ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๓๓๑ หมวด ๕
การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา ๗๘ กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ
ตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชและใน
วรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการกาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานใน
ส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และในวรรคสามบัญญัติว่าในการกาหนด ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ ตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วยจรรยาของข้าราชการจึงเปรียบเสมือนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้างหรือ
พนักงานราชการของส่วนราชการนั้นๆ
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขเป็นส่ ว นราชการที่มีห น้าที่ห ลักในการให้ บริการด้าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมีสุ ข ภาพที่ ดี และสามารถเข้าถึ งบริก าร
สาธารณสุ ข ทุ ก ด้ า นสองคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งเป็ น ธรรม
ครอบคลุม และมีมาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสานึกในหน้าที่ กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๗๘ และ มาตรา ๗๙ แห่ งประราชบัญ ญั ติระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กาหนดข้อบั งคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่ อเป็ น กรอบมาตรฐานในการกากั บ การ
ประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมี
จุดมุ่งหมายดังนี้
๑. เพื่อกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้ กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ของสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่ อกาหนดให้ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบั ติ
หน้าที่ และดารงตนในฐานะเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานราชการ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขเกิดจิตสานึกในหน้าที่ รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทาขึ้นเพื่อกาหนดหลักการ
และแนวทางความประพฤติที่ พึงกระท าในการปฏิ บัติห น้าที่ ของข้าราชการ ลู กจ้างและพนั กงานราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยะข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป (๒๔ กันยายน ๒๕๕๓)
ข้อ ๓ ในบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้

“ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”
หมายความว่า ข้อควรประพฤติปฏิบัติของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติ
หน้าที่และการดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้ าง พนักงานราชการ ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับและให้ความรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นที่สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค

หมวดที่ ๒
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว

๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน
สาเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน

ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทร และมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียม
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๓ ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งในและตรวจสอบได้
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย
๔.๒ กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๓ เก็บหลักฐานปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวังรวดเร็วทันเวลา และมีคุณภาพ
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัติงาน มี
ความริเริ่มที่ทันสมัยเพือ่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ข้อ ๖ ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อ
ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
๖.๓ นาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
๖.๔ เป็นต้นแบบในการดารงชีวิตด้วยความเรียบงายประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตนและ
สังคม

หมวดที่ ๓
กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้ าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกาหนดนโยบายและ
จัดทาแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ

ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้รับทราบจรรยาที่ควรปฏิ บัติ และยืนยันว่าจะยึด
มั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและกระตุ้น
จิตสานึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพื่อประกาศยก
ย่องเป็นแบบอย่างที่ดี
ข้ อ ๖ ให้ ห น่ ว ยงานก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการบั ง คั บ ใช้ จ รรยาข้ า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัลการให้โอกาสปรั บปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสาหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทาผิดวินัย

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล
มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาอียง
๒.สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
๓.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นตัวแบบอย่าง
การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
๔.สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
๒.การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๓.การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์
๔.การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ
๕.การกระจายงบประมาณ
๖.การปรับการลงโทษ
๗.การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
๘.การรับขวัญของกานัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ เรื่อง หลั ก เกณฑ์การรับทรัพ ย์สิ น หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อะไรของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
-ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริจาคใดๆ(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ/หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีราคาเป็นเงิน หรือาจไม่สามารถตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถตีราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า บริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้( Intangible Gifts and Benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็ นราคาที่ จะซื้อจะขายได้ อาทิ เช่น การให้ บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคน
อื่นๆ
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าในการปฏิ บัติตามจริยธรรม
อาจถูกลงโทษตักเตือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามาร
พิสูจน์ได้ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็ นธรรม ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ที่แ ก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓, และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กาหนดว่าโดยอาศัยอานาจตามความ
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
กาหนดหลั กเกณฑ์ แ ละจ านวนทรั พ ย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใดที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ จะได้รับ จากบุ คคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันสังคม
๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑ ส่ ว นค าปรารภ ได้ กล่ าวถึงค่ านิ ยมหลั ก ฐานของมาตรฐานจริย ธรรมส าหรับ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยืนหยัดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส่และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่น ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒ หมวดข้อ ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้ อง พรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณี มี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติธรรมการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วปฏิบัติ
ตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชหาร รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัด แย้งระหว่างประโยชน์ ของทางราชการหรือประโยชน์ ส่ วนรวม กับ ประโยชน์ส่ ว นตนหรือส่ วนกลุ่ ม อั น
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๓ หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติห น้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

