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หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 



หนา   ๗๗ 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 



หนา   ๗๘ 
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 
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(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 
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(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 


