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คำานำา

	 ด้วย	ก.พ.	โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร	ีได้กำาหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม

ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสำานึกลึกซึ้ง

และเที่ยงธรรมในหน้าที่	 ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและ												

เชื่อมั่นของปวงชน	และดำารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม	สมกับความเป็นข้าราชการ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	ผูท้รงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอนัสงูสุดเพือ่ใช้บงัคับ

เป็นมาตรฐานกลางไว้	

	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	

สำานักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัจึงได้จัดทำาประกาศจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน	สงักดั

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอีกทางหนึ่ง	 และพร้อมกันนี้	 ได้จัดทำาคู่มือการปฏิบัติตาม

ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเล่มนี้ขึ้น	

เพือ่เผยแพร่แก่ข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้างในสงักดัสำานกังานศลิปวฒันธรรม

ร่วมสมัย	รวมถึงประชาชนทั่วไป

	 คณะกรรมการจริยธรรมประจำ าสำ านักงานศิลปวัฒนธรรมร ่ วมสมัย																																										

หวังเป ็นอย่างยิ่งว ่าคู ่มือการปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน																								

สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยน้ี	 จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสำานักงาน													

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ทุกระดับ	 สร้างความเข้าใจ	 และนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

ให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างในสังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย													

เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

(นายจำารัส	ศักดิ์จิรพาพงษ์)

ประธานกรรมการจริยธรรม

ประจำาสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



สารบัญ
หน้�

บทที่ ๑  บทนำ�	 	 	 ๑
	 •			 ความหมายของ	คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยา	 ๒
	 •			 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๔
	 •			 หลักการและเหตุผล	 ๔
	 •			 วัตถุประสงค์	 ๔
	 •			 เป้าหมาย	 ๔
	 •			 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ค่านิยม	และวัฒนธรรมองค์กร	 ๕
	 	 ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
บทที่ ๒ จริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ๗
	 •			จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๗
	 •			แนวทางการปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๑๖
	 				สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	และกรณีตัวอย่าง
บทที่ ๓ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐ�นในสังคมไทย ๕ ประก�ร	 ๔๒
	 •		 ซื่อตรง	 	 ๔๒
	 •				มีวินัย	 	 ๔๔
	 •				 เสียสละเพื่อส่วนรวม	 ๔๕
	 •				พอเพียง		 ๔๖
	 •				รักษ์สิ่งแวดล้อม	 ๔๘
บทที่ ๔ แนวท�งก�รส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 								๔๙	
	 •		กรณีการเรี่ยไร	 ๕๐
	 •		กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	 ๕๖
	 •		แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	 ๖๒
บทที่ ๕   ระบบก�รบังคับใช้ประก�ศจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ๖๗
    สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
	 •		การฝ่าฝืนและโทษของการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๖๘
	 •		การฝ่าฝืนและโทษของการฝ่าฝืนประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๖๘
	 			สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
	 •		กระบวนการจัดการกรณีมีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่า		 ๖๙
	 			มีการกระทำาที่ขัดหรือฝ่าฝืนประกาศจริยธรรม
บรรณ�นุกรม	 	 	 ๗๔
ภ�คผนวก 	 	 	 ๗๕
	 •		ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ๗๖
	 •		ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน		 ๙๐
	 			สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
	 •		คณะกรรมการจริยธรรม	ประจำาสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ๙๕
	 •		คณะผู้จัดทำา	 ๙๕



บทที่ ๑
บทนำ�
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บทที่ ๑
บทนำ�

 คุณธรรม๑ (Virtue)

	 หมายถึง	 สภาพคุณงามความดี	 เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤต	ิ												

และจิตใจ	ซึ่งสามารถแยกออกเป็น	๒	ความหมาย	คือ

	 ๑.	 ความประพฤติดีงาม	เพือ่ประโยชน์สงูสุดแก่ตนและสงัคม	ซึง่มพีืน้ฐานมาจาก

หลักศีลธรรมทางศาสนา	ค่านิยมทางวัฒนธรรม	ประเพณี	หลักกฎหมาย	จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

	 ๒.		การรูจ้กัไตร่ตรองว่าอะไรควรท�า	ไม่ควรท�า	และอาจกล่าวได้ว่า	คณุธรรม	คอื	

จริยธรรมแต่ละข้อที่น�ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย	 เช่น	 เป็นคนซื่อสัตย์	 เสียสละ	 อดทน																		

มีความรับผิดชอบ	ฯลฯ

 จริยธรรม๒  (Morality)

	 เป็นระบบของการท�าความดีละเว้นความชั่ว	 มีทั้งปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 ซึ่งเป็น

ปัจจัยเชิงเหตุทั้งทางด้านจิตใจและสถานการณ์ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม	

รวมทัง้มปัีจจยัส่งออก	(Output)	ซึง่เป็นผลของการมจีรยิธรรมหรอืมพีฤตกิรรมจรยิธรรม

ซึ่งผลน้ีอาจอยู่ในรูปแบบทั้งจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลผู้กระท�า	 และผลต่อ

บุคคลอื่น	 ต่อกลุ่ม	 ต่อสิ่งแวดล้อม	 และต่อโลก	 จริยธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อค่านิยมหรือ

คณุธรรม	ตัง้แต่	๒	ตัวแย้งกนั	ท�าให้บคุคลต้องตกอยูใ่นสภาพท่ีต้องตัดสนิใจหรอืแก้ปัญหา

๑	จรวยพร	ธรณนิทร.์	ความหมายและหลักการของคณุธรรม	ศลิธรรม	จรยิธรรม	จรรยาบรรณ	และธรรมาภบิาล.

http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&Id=๕๓๗๕๘๓๑&Ntype=๖
๒	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	ส�าหรับคณะกรรมการจริยธรรม,		บทที่	๒	แนวคิด	ทฤษฎีด้านจริยธรรม,หน้า	๗.
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๓				ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๒

ในการเลอืกทีจ่ะปฏบิติัตามคณุธรรมหรอืค่านยิมตัวใดตวัหนึง่	เช่น	ความกตญัญตู่อบคุคล	

ขัดแย้งกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่	เป็นต้น

	 บคุคลทีตั่ดสนิใจเลอืกคุณธรรมหรอืค่านยิม	ตวัท่ีมปีระโยชน์แก่ส่วนรวม	มากกว่า

ทีเ่ป็นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรอืพวกพ้องในกลุม่เลก็	ๆ 	จงึมกัเป็นบคุคลทีม่จีรยิธรรมสงู	

ดังนั้น	 จริยธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ	 กระบวนการ	 และผลของการ														

กระท�าความดีละเว้นความชั่ว

	 จึงสรุปได้ว่า	จริยธรรม	เป็นหลักการ	(Principle)	ที่บุคคลยึดถืออยู่ในใจในการ

ตัดสิน	ความถูก-ผิด	ดี-เลว	ควร-ไม่ควรท�า	ของพฤติกรรมต่างๆ	จริยธรรม

 จรรย�๓ (Ethics)

	 คือ	ความประพฤติและการปฏิบัติ	ที่ถือว่ามีความถูกต้อง	ดีงาม	ควรท�าตามหลัก

จริยธรรมของกลุ่มบุคคลในอาชีพหน่ึง	 ๆ	 เช่น	 จรรยาแพทย์	 จรรยาข้าราชการ	 ฯลฯ														

และอาจก�าหนดอย่างชัดเจนเป็นข้อ	เรียกว่า	จรรยาบรรณ	(Code	of	Ethics)
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 ประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน

	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา																				

วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	เล่ม	๑๖๒	ง	หน้า	๗๓	–	หน้า	๘๖	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓

 หลักก�รและเหตุผล

	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 มีท่ีมาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ											

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐		ตามมาตรา	๒๗๙	ก�าหนดให้มาตรฐานทางจรยิธรรม

ของผู้ด�ารงทางการเมือง	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท	 ให้เป็นไป															

ตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น	 โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด�าเนินงาน																

เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนของการลงโทษ

ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า	 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม																			

ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย

 วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างในสังกัด

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 เข้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน

	 ๒.	 เพ่ือให้ข ้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างในสังกัดส�านักงาน																					

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม	 สมกับความเป็นข้าราชการ																				

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยา

	 ๓.	 เพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลาง	ในส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 เป้�หม�ย

	 คู่มือการปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ	 นี้	 ใช้บังคับกับข้าราชการ	

พนักงานราชการ	และลูกจ้างในสังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ�สตร์ ค่�นิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ของสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พันธกิจ
๑.		ส่งเสริม	สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย	เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม

๒.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน																				

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ยุทธศ�สตร์
๑.	 ส่งเสริม	และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒.	 บูรณาการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก

๓.	 เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งเครอืขา่ยในการพฒันางานศลิปะรว่มสมยั

อย่างยั่งยืน

๔.	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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 ค่�นิยมของสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก�าหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้ให้เจ้าหน้าท่ี											

ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติตนใช้เป็นค่านิยมร่วม	กันคือ	SMART

S  คือ  Service Mind  หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการ

M คือ  Mastery           หมายถึง   การทำางานแบบมืออาชีพ

A  คือ  Achievement   หมายถึง   การทำางานโดยมุ่งหวังผลสำาเร็จของ

                                            หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

R  คือ  Relationship     หมายถึง   ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบุคลากร

        ในองค์กร

T  คือ  Teamwork        หมายถึง   การทำางานเป็นทีม

 วัฒนธรรมองค์กร

	 ตั้งใจท�างาน	บริการมุ่งมั่น	ริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีงาม



บทที่ ๒
จริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน

สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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บทที่  ๒
จริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน 

สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน๔	 ได้ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน																		

ทีค่าดหวงัความสมัพนัธ์และพฤตกิรรมของข้าราชการบนพืน้ฐานของค่านยิมหลกั	ตามที่

ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปี	๒๕๕๐

	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้	 ส�านักงาน																					

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 จึงได้ก�าหนดจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 สังกัดส�านักงาน												

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั๕	เพิม่ข้ึนอกีทางหนึง่กล่าวคอื	ประกาศส�านกังานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย	 เรื่อง	 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 สังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

๑. ยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  
	 โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้

	 (๑)	ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา	 และไม่กระท�าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมน้ี	 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท�าใดของข้าราชการ

อาจขัดประมวลจริยธรรม	 ข้าราชการต้องไม่กระท�าการดังกล่าว	 หรือหากก�าลังกระท�า

การดังกล่าว	 ต้องหยุดการกระท�าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา

๔	ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน	ประกาศเมือ่วนัท่ี	๑๖	กนัยายน	๒๕๕๒	(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	

เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒
๕	ประกาศส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	เรือ่ง	จรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน	สงักดัส�านกังานศลิปวฒันธรรม

ร่วมสมัย	ประกาศ	เมื่อวันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๕๙
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วนิิจฉยั	ในกรณทีีค่ณะกรรมการจรยิธรรมวินจิฉยัว่า	การกระท�านัน้ขดัประมวลจรยิธรรม	

ข้าราชการจะกระท�าการนั้นมิได้

	 (๒)	เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	 ข้าราชการมีหน้าที่ต้อง

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน	 (หากมี)	 ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	 และ

หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน

	 ในกรณทีีห่วัหน้าส่วนราชการเป็นผูฝ่้าฝืนจรยิธรรมต้องรายงานต่อปลดักระทรวง	

หรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี	 และหรือ													

คณะกรรมการจริยธรรม

	 (๓)	ต้องรายงานการด�ารงต�าแหน่งทัง้ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและไม่ได้รบัค่าตอบแทน

ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 ราชการส่วนท้องถิ่น															

หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ ้นใหญ่	 ต ่อหัวหน้าส ่วนราชการและ																									

คณะกรรมการจริยธรรม	ในกรณีทีก่ารด�ารงต�าแหน่งนัน้ๆ	อาจขัดแย้งกับการปฏบัิตหิน้าท่ี	

หรืออาจท�าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย

	 ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง	 การรับจ้างท�าของ	 การเป็นตัวแทน	

การเป็นนายหน้า	และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท�านองเดียวกัน

	 (๔)	ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท�าซ่ึงมีลักษณะ												

ตาม	(๒)	ของข้อนี้	หรือมีการเสนอเรื่อง	ซึ่งมีลักษณะตาม	(๒)	ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ	

ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท�าดังกล่าว	 และบันทึกการคัดค้านของตน																					

ไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น	แล้วแต่กรณี

๒. มจีติสำ�นกึท่ีด ีและคว�มรับผดิชอบต่อหน้�ที ่เสียสละ ปฏบิตัหิน้�ทีด้่วย
คว�มรวดเรว็ โปร่งใส และส�ม�รถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดงันี้
	 (๑)	อุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	และเต็มก�าลัง

ความสามารถที่มีอยู ่	 ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย	 จะต้องไม่ท�าให	้																		

งานในหน้าที่เสียหาย

	 (๒)	ละเว้นจากการกระท�าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต�าแหน่งหน้าที่

ของตนหรอืของข้าราชการอืน่	ไม่ก้าวก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

อื่นโดยมิชอบ
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	 (๓)	ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้	 ความสามารถ	 เยี่ยง

ที่ปฏิบัติ	 ในวิชาชีพ	 ตรงไปตรงมา	 ปราศจากอคติส่วนตน	 ตามข้อมูลพยานหลักฐาน														

และความเหมาะสมของแต่ละกรณี

	 (๔)	เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่	 ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง															

และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน

	 (๕)	ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย	

หรือประชาชน	 ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย													

หรอืประชาชนในการตรวจสอบ	โดยให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิและครบถ้วน	เมือ่ได้รบัค�าร้องขอ

ในการตรวจสอบ

	 (๖)	ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ															

ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว	 ให้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง																									

เป็นลายลักษณ์อักษรตามค�าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

๓. แยกเรือ่งส่วนตวัออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที ่และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศช�ติเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (๑)	ไม่น�าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น	 ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง															

พรรคพวกเพื่อนฝูง	 หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว	 มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ													

เป็นโทษแก่บุคคลนั้น	หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น	ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง

	 (๒)	ไม่ใช้เวลาราชการ	เงิน	ทรัพย์สนิ	บคุลากร	บริการ	หรือสิง่อ�านวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	 เว้นแต่ได้รับอนุญาต														

โดยชอบด้วยกฎหมาย

	 (๓)	ไม่กระท�าการใด	 หรือด�ารงต�าแหน่ง	 หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว																			

ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู ่ใน																		

ความรับผิดชอบของหน้าที่

	 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย	ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท�าดังกล่าว

ไว้ก่อน	 แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และคณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณา	เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
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	 (๔)	ในการปฏบิติัหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอืหน้าทีอ่ืน่ในราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน	์													

ของทางราชการเป็นหลัก	 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ													

หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม	 อันจ�าเป็นต้องวินิจฉัยหรือ

ชี้ขาด	ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

๔. ละเว้นจ�กก�รแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ และ 
ไม่กระทำ�ก�รอันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์           
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (๑)	ไม่เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ	 หรือยอมให้ผู ้อื่นเรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ																					

ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน	ไม่ว่าก่อนหรือหลังด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่

ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม	 เว้นแต่เป็นการให้	

โดยธรรมจรรยา	หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

	 (๒)	ไม่ใช้ต�าแหน่ง	หรือกระท�าการที่เป็นคุณ	หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด	 เพราะมี

อคติ

	 (๓)	ไม่เสนอ	หรอือนมัุติโครงการ	การด�าเนนิการ	หรอืการท�านติกิรรมหรือสญัญา	

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล

จริยธรรมนี้
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๕. เค�รพ และปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ และกฎหม�ยอย่�งตรงไปตรงม� 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้

	 (๑)	ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ				

ด้วยกฎหมาย	ในกรณีมีข้อสงสัย	หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท�าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

กฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย	ข้าราชการต้องแจ้งให้

หวัหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณา	และจะด�าเนนิการต่อไปได้ต่อ

เมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่แล้ว

	 (๒)	ในกรณีที่เห็นว่าค�าสั่งผู ้บังคับบัญชา	 หรือการด�าเนินการใดที่ตนมีส่วน

เกีย่วข้องไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู	กฎหมาย	กฎ	หรอืข้อบงัคบั	ต้องทกัท้วงเป็นลายลกัษณ์

อักษรไว้

	 (๓)	ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ต้องท�าเรื่องเสนอ																

ให้หวัหน้าส่วนราชการพจิารณา	และส่งเรือ่งให้ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรดี�าเนนิการ

ให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป

	 (๔)	ไม่เลีย่งกฎหมาย	ใช้หรอืแนะน�าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบ	

ของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว

	 (๕)	ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หรือประโยชน	์										

อื่นใด	 แทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย	 หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าว

แทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน

	 (๖)	เมื่อทราบว่ามีการละเมิด	หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน	

หัวหน้าส่วนราชการต้องด�าเนินการที่จ�าเป็น	เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว

	 (๗)	เมือ่ได้รบัค�าร้อง	หรอืค�าแนะน�าจากผูต้รวจการแผ่นดนิ	หรอืหน่วยงานอืน่ว่า

กฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน	สร้างภาระ

เกินสมควรแก่ประชาชน	หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น	ต้องด�าเนินการทบทวน

กฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว

๖. ปฏบิตัหิน้�ทีด้่วยคว�มเทีย่งธรรม เป็นกล�งท�งก�รเมอืง ให้บรกิ�รแก่
ประช�ชนโดยมอีธัย�ศยัทีด่ ีและไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อย	
ต้องวางตน	ดังนี้
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	 (๑)	ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง	 โดยไม่หลีกเลี่ยง	 ละเลย	 หรือละเว้นการใช้อ�านาจ														

เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย

	 (๒)	ปฏิบัติหน้าที่	หรือด�าเนินการอื่น	 โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และ

สิทธิเสรีภาพของบุคคล	 ไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระ														

หรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย

	 (๓)	ใหบ้ริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมอีธัยาศยัที่ด	ีปราศจาก

อคติ	 และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	

ภาษา	 เพศ	อายุ	 ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษา	 อบรม	 หรือความคิดเห็น																						

ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	เว้นแต่จะด�าเนินการตามมาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้น													

เพื่อขจัดอุปสรรค	 หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้	 เช่นเดียวกับ																

บุคคลอื่น	หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล	เป็นธรรม	และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

	 (๔)	ละเว้นการให้สัมภาษณ์	 การอภิปราย	 การแสดงปาฐกถา	 การบรรยาย																

หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง	เว้นแต่เป็นการแสดง

ความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา

	 (๕)	ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง	 พรรคพวก	 เพ่ือนฝูงหรือผู้ม	ี														

บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

	 (๖)	ไม่ลอกหรือน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

๗. ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�รอย่�ง
เคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวล�ให้เนิ่นช้� และใช้ข้อมูลข่�วส�รที่ได้ม�
จ�กก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รในหน้�ท่ี และให้ข้อมูลข่�วส�รแก่ประช�ชน
อย่�งครบถ้วน ถูกต้อง ทันก�รณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน	ดังนี้

	 (๑)	ไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้มาจากการด�าเนนิงานไปเพือ่การอืน่	อนัไม่ใช่การปฏบัิตหิน้าท่ี	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

	 (๒)	ชีแ้จง	แสดงเหตุผลทีแ่ท้จรงิอย่างครบถ้วนในกรณทีีก่ระท�าการอนักระทบต่อ

สิทธแิละเสรภีาพบคุคลอืน่	ไม่อนญุาต	หรอืไม่อนมุตัติามค�าขอของบคุคล	หรอืเมือ่บคุคล
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ร้องขอตามกฎหมาย	 เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง														

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก�าหนดยกเว้นไว้	 ทั้งนี้	 จะต้อง			

ด�าเนินการภายในสิบห้าวันท�าการ	นับแต่กระท�าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ

๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของง�น รักษ�คุณภ�พ และม�ตรฐ�นแห่งวิช�ชีพ           
โดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (๑)	ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุด														

จนเต็มก�าลังความสามารถ

	 (๒)	ใช้งบประมาณ	ทรัพย์สิน	สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้	ด้วยความ

ประหยัด	คุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย

	 (๓)	ใช้ความรู้ความสามารถ	 ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่	 ตามคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด

๙. ยึดมั่นในก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (๑)	ไมแ่สดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข	 หรือสนับสนุนให้น�าการปกครองในระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย	์												

ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย

	 (๒)	จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษัตรย์ิ	และไม่ละเมดิองค์พระมหากษตัริย์	พระราชนิี	

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย	หรือทางวาจา
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๑๐. เป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รดำ�รงตน รักษ�ชื่อเสียง และภ�พลักษณ์ของ
ร�ชก�รโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (๑)	ไม่ละเมดิหลกัส�าคญัทางศลีธรรม	ศาสนา	และประเพณ	ีในกรณทีีม่ข้ีอขดัแย้ง

ระหว่างประมวลจรยิธรรมน้ีกับหลกัส�าคญัทางศีลธรรม	ศาสนา	หรอืประเพณ	ีข้าราชการ

ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย

	 (๒)	หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง

ปกครองผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาด้วยความเทีย่งธรรม	โดยไม่เหน็แก่ความสมัพนัธ์หรอืบญุคุณ

ส่วนตัว	และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด

	 (๓)	หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง

สนับสนุน	 ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์	 มีผลงานดีเด่น																					

มคีวามรู้ความสามารถและขยนัขนัแข็ง	ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั	และยดึมัน่ในระบบคณุธรรม

	 (๔)	ไม่กระท�าการใดอันอาจน�าความเส่ือมเสียและไม่ไว ้วางใจให้เกิดแก่																								

ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม
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แนวท�งก�รปฏิบัติต�มประก�ศจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน
สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกรณีตัวอย่�ง

 ๑. ยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม

กรณีตัวอย่าง
เรื่องที่	๑	กล้าแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง๖

	 นายวิโรจน์	 ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ														
ได้วางแผนและออกกฎเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทที่เขา
เป็นหุ้นส่วนอย่างลับ	ๆ	นายไพศาล	ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายวิโรจน์	ตรวจพบเข้า	
จงึต้องการทีจ่ะรกัษาผลประโยชน์ของทางราชการไว้	แต่กงัวลว่าจะส่งผลต่อหน้าที่
การงานของตน	เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโต๊ะประชุม	

นายไพศาลจะตัดสินใจทำาเช่นไรต่อไป…

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป
	 การที่นายไพศาล	 มีความเห็นคัดค้านผู้บังคับบัญชาในท่ีประชุมโดยยึดมั่น
ในหลกัการและความถกูต้องเป็นส�าคัญ	ถอืว่าเป็นการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมฯ	
ข้อ	 ๓	 (๔)	 (ประกาศจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๑	 (๔))	 ซ่ึงนอกจากการคัดค้านแล้ว																															
ควรจัดท�าบันทึกค�าคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม	หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่
กรณ	ีเพ่ือให้สามารถเป็นหลกัฐานป้องกนัการมีส่วนร่วมรูเ้หน็ในการกระท�าดงักล่าว	
	 นอกจากนัน้	นายไพศาล	ยงัมกีารกระท�าท่ีสอดคล้องกบัประมวลจรยิธรรมฯ	
ข้อ	๔	(๓)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๒	(๓))	กล่าวคือ	ได้ตรวจพบว่าหลักเกณฑ์การ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่ก�าหนดนั้นอาจมีการ	 “ล็อคสแปค”	 โดยไม่ทราบมาก่อนว่า																	
บริษัทที่มายื่นเป็นบริษัทที่นายวิโรจน์	ผู้บังคับบัญชามีส่วนได้เสีย	แสดงถึงการเป็น
ผู้มีความละเอียด	 รอบคอบ	 มีความรับผิดชอบและใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ														
อย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ

๖	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.	 เรื่องที่	 ๑	 กล้าแย้งในเรื่อง															

ที่ไม่ถูกต้อง,	หน้า	(๑	-	๑)	–	(๑	-	๒)	
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คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป (ต่อ)

	 ส่วนนายวิโรจน์	 ถือว่าได้กระท�าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	 ๖	 (๓)	

(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๔	(๓))	ทีว่่า	ต้องไม่เสนอหรืออนมุตัโิครงการ	การด�าเนนิการ	

หรือการท�านิติกรรมหรือสัญญา	 ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได ้ประโยชน์																																

อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	 เหตุเพราะได้มีการวางแผนออกกฎเกณฑ์																				

การจดัซือ้ครภุณัฑ์เพ่ือให้บริษัททีต่นเองเป็นหุ้นส่วนได้ผลประโยชน์	จงึถอืว่าเป็นการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและเป็นการกระท�าที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๒	ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม๗

	 ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลส่งเสริม

การปศุสัตว์	 เม่ือเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกท�าให้สัตว์ปีกเป็นอันตรายอย่างมิอาจ												

หยุดยั้งได้ด้วยการรักษาต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดสู่สัตว์ปีก	 สัตว์อื่นทั่วประเทศ																	

และรวมถงึการแพร่ระบาดสูม่นษุย์	ท่านได้รบัมอบหมายให้ท�าลายสตัว์ปีกซึง่ตดิเชือ้

โรคหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค	จ�านวน	๓	แสนตัว	

ท่านจะทำาอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องยดึถอืจรยิธรรมในการท�างานเป็นหลกั	เพือ่ประโยชน์ของประชาชน

ส่วนรวม	รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัเิพือ่ส่วนรวมคอื	ท�าลายสตัว์ปีกเพือ่ไม่ให้

เชื้อโรคแพร่ระบาด	ท�าให้สัตว์ปีกอื่น	ๆ	ติดโรคและแพร่ในมนุษย์	 แม้จะเกิดความ

ขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนา

๗	ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,	บทที่	๓	

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม,	หน้า	๕๙	
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๓	ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม๘

	 นายมุ ่งมั่น	 มีต�าแหน่งเป็นนิติกร	 ได้รับค�าสั่งจากผู ้บังคับบัญชาสั่งให้																

ท�าความเห็นลงโทษข้าราชการที่ไม่ได้กระท�าผิดทางวินัย	ในกรณีนี้	

นายมุ่งมั่นควรปฏิบัติอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ		

แต่ถ้าข้าราชการเหน็ว่าการท�าตามค�าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาจะท�าให้ราชการเกดิความ

เสียหายก็ควรชี้แจงด้วยวาจาถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามค�าสั่งเดิม	 ให้เสนอ

ความเห็นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทบทวนค�าสั่ง	 ดังนั้น	 นายมุ่งมั่นควร												

ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้องโดยในเบื้องต้นให้ชี้แจงทักท้วงด้วยวาจาก่อนหากผู้บังคับ

บญัชายนืยนัให้ปฏบิติัตามค�าสัง่เดิม	จึงเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืต่อผูบั้งคบับญัชา

เพื่อยืนยันว่าไม่สามารถปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้

๘	กระทรวงยุติธรรม	 (๒๕๕๘).	 คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม,บทที่	 ๒	 แนวทางการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ	ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,	หน้า	๑๐
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๔	ยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย๙

	 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ	 นายวินิจ	 ซึ่งเป็นนักวิชาการ																				

ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสอบสมัภาษณ์ด้วยผูห้นึง่	

เช้าวันหนึ่งก่อนจะมีการออกข้อสอบจริง	 ผู้อ�านวยการส�านักซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ของนายวินิจ	 ได้เรียกนายวินิจไปพบและเล่าให้ฟังว่ามีผู้สมัครสอบคนหนึ่งเป็นผู้ที่

น่าจะให้ความช่วยเหลือ	เพราะ	พ่อ	-	แม่	ยากจนมากและเป็นญาติทางภรรยาของ

ผู ้อ�านวยการเองด้วย	 จากนั้น	 ผู ้อ�านวยการส�านัก	 ได้ขอร้องให้นายวินิจ																											

บอกแนวของข้อสอบที่ออกไปแล้ว	 โดยให้บอกด้วยวาจาเพื่อจะไม่เป็นหลักฐาน													

ให้ผู้อืน่เอาผดิได้	และหากมกีารสอบสมัภาษณ์ขอให้นายวนิจิให้คะแนนผู้สมคัรสอบ

คนนี้เป็นพิเศษ	

นายวินิจจะทำาอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 นายวินิจ	 จะต้องไม่ช่วยญาติของผู้บังคับบัญชา	 เนื่องจากการให้ข้อมูล															

เกี่ยวกับข้อสอบ	 การให้คะแนนด้วยความชอบหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น	

เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ชอบธรรม	 นอกจากนี้	 หากช่วยเหลือ												

ยังท�าให้หน่วยงานได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถต�่ากว่ามาตรฐานของข้าราชการ	

เป็นการสมยอมต่ออิทธิพลจะต้องสมยอมและสมรู้ร่วมคิดต่อการประพฤติมิชอบ										

ในอนาคตตลอดไป

๙		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๕๙
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๒. มีจิตสำานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตนโดยมิชอบ๑๐

	 นายอาทิตย์	 ได้รับการเสนอราคาพิเศษส�าหรับค่าประกันรถยนต์ใหม่																	

๓๐	 คัน	 ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่	 จากนางพรพิมล	 ลูกพ่ีลูกน้องของเขา														

พร้อมข้อเสนอการบรกิารประกนัภยัรถฟรใีห้กบัรถยนต์ส่วนบคุคลของนายอาทติย์	

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป...

	 หน่วยงานจะซื้อประกันภัยราคาพิเศษด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของ																

นายอาทิตย์หรือไม่	 และนายอาทิตย์	 จะรับสิทธิประโยชน์ส่วนตัวอะไรอีกไหม														

และนางพรพิมลจะได้รับค�าตอบอย่างไร...	

ถ้าคุณเป็นนายอาทิตย์ คุณจะรับข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่ ?

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 จากตัวอย่างสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๕	(ประกาศจริยธรรมฯ	

ข้อ	 ๓	 )	 ที่ว่าด้วยการแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าท่ี	 นายอาทิตย	์															

ท�าถูกท่ีไม่รับข้อเสนอของนางพรพิมล	 และให้นางพรพิมล	 ส่งเรื่องตามขั้นตอน	

เพราะการใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตัวมาประกอบ	การใช้ดลุพนิจิให้คณุให้โทษแก่บคุคล

นั้นๆ	ถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๕	(๑)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๓	

(๑))	และต้องยดึประโยชน์ของทางราชการ	และผลประโยชน์ส่วนรวมตามประมวล

จริยธรรมฯ	ข้อ	๕	(๔)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๓	(๔))

๑๐		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๖,	เรื่องที่	๒	การใช้ความสัมพันธ์

ส่วนตนโดยมิชอบ,	หน้า	(๒	-	๑)	–	(๒	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๒	มีจิตส�านึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่	เสียสละ	อุทิศตน๑๑

	 ในหน่วยงานของนางล�าดวล	การท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่เป็นเรือ่งส�าคญัมาก	

และนางล�าดวลก็มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ท�างานกับนางล�าดวลมาด้วยดีหลาย	ๆ 	งาน	

ซึ่งต้องร่วมท�างานกันต่อไปอีก	 ต่อมามีข้าราชการรุ่นพี่ในกลุ ่มงาน	 ชักจูงให้																					

นางล�าดวลรับงานบริษัทมาท�าในเวลาราชการขณะที่ยังไม่มีงานรีบด่วน	 ซึ่งท�าให้มี

รายได้พิเศษเพิ่มขึ้น	และเพื่อนร่วมงานของนางล�าดวลก็ท�ากันหลายคน	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 นางล�าดวลต้องไม่รับท�างานพิเศษในเวลาราชการ	 เนื่องจากเวลาราชการ	

ถอืเป็นทรัพย์สนิของราชการ	รวมทัง้ทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัย์สนิของราชการด้วย	

ต้องใช้ประโยชน์เพ่ือราชการเท่าน้ัน	 การใช้เวลาราชการหาประโยชน์ใส่ตนเอง	

เป็นการคดโกง	ไม่อุทิศตน

๑๑		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๙๘
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๓	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่๑๒ 

	 นายสวัสดิ์เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์	เขามักได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้น�าสิ่งของไปแจกให้กับผู้ยากจนหรือผู้ประสบภัยพิบัติเสมอ	 ๆ	 ครั้นถึงเกิด

อุทกภัยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้มีหน่วยงานและผู้มีใจกุศลบริจาคเงิน																

และส่ิงของจ�านวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ยากในครั้งนี้	 นายสวัสดิ์ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู ้รวบรวมของไว้ก่อนน�าไปแจกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																	

คนท�างานบ้านของนายสวัสดิ์	ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ช่วยขนสิ่งของ	เห็นว่าสิ่งของที่ได้รับ

บริจาคทีร่วบรวมไว้นัน้มผ้ีาห่มและเสือ้ผ้าจ�านวนมาก	จงึได้ขอผ้าห่มจากนายสวสัดิ	์

๑	ผืน	นายสวัสดิ์นึกขึ้นได้ว่าตนเคยคิดจะซื้อผ้าห่มให้กับคนท�างานบ้านเหมือนกัน	

เพราะได้เคยขอไว้นานแล้ว	และคนท�างานบ้านคนนี้เป็นคนภาคอีสานเช่นเดียวกับ

กลุ่มผู้ที่จะได้รับแจกของ	

หากท่านเป็นนายสวัสดิ์จะตัดสินใจอย่างไร…

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องปฏเิสธคนท�างานบ้านผูน้ัน้	เนือ่งจากความรบัผดิชอบของท่าน	คอื	

การท�าตามวัตถุประสงค์ของภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างเท่ียงตรงภาระท่ีต้อง													

ให้ผ้าห่มคนท�างานเป็นภาระส่วนตัว

๑๒		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๑๐๐
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๓. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	ของขวัญปีใหม่๑๓

	 นายวิชัย	 ผู้ประมูลงานสร้างตึกส�านักงานของสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง									

เดินทางมาเพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับ	นายสุทิน	 รองอธิบดี	 ผู้ดูแลโครงการสร้างตึกที่

นายวิชัยเคยประมูลได้	 นายวิชัยยื่นกระเช้าผลไม้พร้อมกับคะยั้นคะยอให้นายสุทิน																	

รับซองเงินสดที่เป็นสินน�้าใจเล็กน้อยส�าหรับเพื่อน	 ๆ	 ข้าราชการในส่วนที่ดูแล

โครงการนี้ให้น�าไปแบ่งกัน	

นายสุทินจะทำาอย่างไรดีกับเหตุการณ์นี้...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ถึงแม้ว่าประชาชนมีความตั้งใจที่จะน�าของขวัญมาให้ข้าราชการตาม

ธรรมเนียมปฏบัิต	ิแต่ต้องระวงัมลูค่าของขวญัแต่ละรายจะต้องไม่เกนิ	๓,๐๐๐	บาท	

ตามมติของคณะกรรมการ	 ปปช.	 ก�าหนดไว้	 หากท่านไม่ทราบที่มา	 ราคา																									

หรือไม่แน่ใจว่า	ของขวัญชิ้นนั้น	ๆ	จะรับไว้ได้หรือไม่	ท่านก็ไม่ควรรับของขวัญนั้น		

สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๖	(๑)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๔	(๑))	คือ	

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ	 โดยเฉพาะไม่เรียกรับ

หรือยอมรับของขวัญของตนเอง	รับให้ญาติ	หรือให้คนอื่นรับแทนตน	ไม่ว่าจะก่อน

หรอืหลังการปฏบิติัหน้าที	่ยกเว้นเป็นการให้โดยธรรมปฏบิตั	ิหรอืทีใ่ห้ตามประเพณี

อย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไป

๑๓	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	 ๖,	 เร่ืองที่	 ๓																										

ของขวัญปีใหม่,	หน้า	(๓	-	๑)	–	(๓	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๒	ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน๑๔

	 นายปรีดา	 เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนกลาง	 มีหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้													

ความเข้าใจด้านสาธารณาสุขให้แก่ประชาชน	สัปดาห์นี้เขาได้รับมอบหมายให้เป็น

หัวหน้ากลุ่มไปปฏิบัติหน้าที่ในอ�าเภอติดชายแดนภาคใต้โดยมีเพื่อนร่วมงานอีก	

๒	 คน	 ครั้นเม่ือเริ่มลงมือปฏิบัติงาน	 พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปมาเสมอ

ระหว่างเขตอ�าเภอนี้กับจังหวัดชายแดนอีกจังหวัด	 และได้ทราบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้

ไปร่วมชุมนุมกับผู้ก่อการร้ายซึ่งตั้งค่ายอยู่ชายแดน	 ก่อเหตุร้าย	 ท�าให้ข้าราชการ

และประชาชนถกูท�ารา้ยบาดเจบ็และเสยีชวีติ	แตไ่มม่ใีครกลา้รายงานฝา่ยปกครอง	

เนื่องจากกลัวมีอันเป็นไป	

หากเป็นท่านจะทำาอย่างไร…

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ต้องตัดสินใจรายงานให้ฝ่ายปกครองทราบ	 ถือเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ												

ทุกคนต้องปฏิบัติ	 เพ่ือท�าให้ประเทศสังคมสงบสุข	 เรียบร้อย	 มีความมั่นคงและ

ยั่งยืน	 การที่ท่านเลือกปฏิบัติตามค�าแนะน�าเป็นการแสดงว่าเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

ระหว่างความปลอดภยัสว่นตนกบัความปลอดภยัของประเทศ	ประชาชน	ทา่นเลอืก																				

ที่จะกระท�าโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นจริยธรรมขั้นสูง	 ควรค่าต่อเกียรติภูมิ	

ของการเป็นข้าราชการ

๑๔		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๖๕-๖๖
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๔. ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ี และไม่กระทำาการ 

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	การละเมิดลิขสิทธิ์๑๕

	 นายศุภกิจ	 ข้าราชการหน้าใหม่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความรู้															

ในเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก	 หลังจากรับราชการได้ไม่นาน	 นายศุภกิจ																			

เห็นว่าคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีระบบปฏิบัติการท่ีช้า	 จึงน�าระบบปฏิบัติการ																	

ที่ลอกเลียนจากโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มาทดลองใช้	ท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างาน

ได้เรว็ขึน้	 เพือ่นร่วมงานจงึขอให้นายศุภกจิ	ลงโปรแกรมดงักล่าว	 ในเครือ่งคอมพวิเตอร์	

ของพวกเขาบ้าง	นายศุภกิจ	ยินดีและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการ	แต่สิ่งที่

ศุภกิจท�ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง...	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 การกระท�าดังกล่าวของนายศุภกิจ	แม้จะท�าให้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ใช้งานได้ดีข้ึน	 แต่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น													

ส่วนราชการอาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพ

ลักษณ์ของหน่วยงานได้	 หากท่านเห็นเพื่อนร่วมงานปฏิบัติอย่างเหตุการณ์ข้างต้น	

ท่านควรชีแ้จงให้เพ่ือนของท่านเข้าใจถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้	และเป็นการกระท�าฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๗	(๑)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๕	(๑))

หมายเหตุ

	 กรณีของการส่งเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ให้กันทางอีเมล์นั้น	 นอกจากเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว	ยังเป็นการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิด

ทางคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อ่ืน	 และการรับ	 -	 ส่งเอกสารราชการ												

ควรใช้อีเมล์ของหน่วยงานราชการเท่านั้น

๑๕		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๖,	เรื่องที่	๔	การละเมิดลิขสิทธิ์,	

หน้า	(๔	-	๑)	–	(๔	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	 ๒	 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม๑๖

	 เจ้าหน้าทีห่น้าห้องผูบ้รหิารถามเรือ่งผลตอบแทนทีเ่ขาจะได้รบั	หากสามารถ

จูงใจให้ผู้บริหารโยกย้ายนายอังคาร	ไปประจ�าอยู่จังหวัดที่ท่านต้องการ	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องปฏิเสธและขอให้เจ้าหน้าที่นั้นด�าเนินการอย่างชอบธรรม	 ชี้แจง											

ให้เจ้าหน้าทีผู่น้ัน้เข้าใจว่า	การจ่ายผลตอบแทนเป็นสิง่ทีข่ดัต่อนโยบายของผูบ้รหิาร	

และท�าให้ระบบบริหารงานบุคคลของภาครัฐตามหลักคุณธรรมถูกท�าลาย

๑๖		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๘,	หน้า	๒๒	



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 27

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	 ๒	 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม๑๗

	 ในส่วนราชการที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีประเพณีการจัดเลี้ยงต้อนรับผู้บริหาร

ระดับสูงที่เข้ามารับต�าแหน่งใหม่อย่างหรูหรา	 โดยการเรี่ยไรเงินจากพ่อค้าคหบด	ี

และข้าราชการในหน่วยงานกันเอง	 เจ้าของธุรกิจแต่ละรายได้ให้เงินโดยเฉลี่ย

ประมาณ	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 ส�าหรับงานดังกล่าวเป็นประจ�า	 ขณะนี้มีผู้บริหาร												

ระดับสูงก�าลังจะเดินทางเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ในหน่วยงานของท่าน	 และท่าน														

ได้รับมอบหมายให้จัดงานดังกล่าว	

ท่านจะทำาอย่างไร…

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ประเพณีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ดังกล่าวข้างต้น	

เป็นการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม	

 โดยประการแรก	 ท�าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าท่านท�าเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ											

ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ของตนเอง	

 ประการที่สอง	 ท�าให้ภาคเอกชนที่ให้เงินเพื่อจัดงานเลี้ยงต้อนรับเข้าใจว่า												

ในอนาคตธุรกิจของเขาจะได้รับจ้าง/จัดจ้าง	 มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนจาก												

หน่วยงานของท่าน	

 ประการที่สาม	 เป็นการท�าลายสัมพันธภาพในการท�างานและส่วนตน

ระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องถูกเรี่ยไรเงินเป็นประจ�า

 ประการท่ีสี่	 เป็นการเบียดเบียนผู ้อื่นโดยเฉพาะข้าราชการกันเองที่ม	ี											

เงินเดอืนจ�ากดั	สร้างความเดอืดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครวัของเขา	ในหลกั

ศาสนาถือเป็นความชั่ว

๑๗		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๗๑	–	๗๒
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	 ดังนั้น	 หากท่านไม่สามารถปฏิเสธการจัดงานเลี้ยงต้อนรับควรท�าโดย

ประหยัด	 ใช้เงินสวัสดิการภายในที่มีอยู่	 นอกจากนั้นหากท่านรับผิดชอบด้านการ

คุม้ครองจริยธรรมด้วยควรผลกัดันให้หน่วยงานออกมาตรการหรอืนโยบายเกีย่วกบั

การรับหรือให้ทรัพย์หรือผลประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ

	 กรณขีองผูบ้ริหารระดบัสงูหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูสดุขององค์กรเองต้องออก

นโยบาย	 มาตรการและวิธีการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน	 หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดในองค์กร	เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการท�างาน	ก�าจัด

ข้อสงสยัของสาธารณชนว่าท่านจะตัดสนิใจอย่างไม่ชอบธรรม	ให้ประโยชน์กับบคุคล

หนึง่ทีม่ส่ีวนร่วมในการจัดงานเลีย้งต้อนรับ	และประการส�าคญั	เป็นการปฏบิตัหิน้าที่

ในฐานะผู ้น�าของหน่วยงานที่ต ้องเป ็นแบบท่ีดีและบริหารอย่างยุติธรรม																																	

เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร
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๕. เคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	ความเป็นธรรมในการให้บริการ๑๘

	 นางสาวเรยา	 นักแสดงละครโทรทัศน์ชื่อดังเดินทางมาติดต่อราชการที่										

ส่วนราชการแห่งหน่ึง	ขณะน้ันเองมหีญิงต้ังครรภ์	ผูสู้งอาย	ุพระภกิษ	ุและชายตาบอด	

เดนิทางเข้ามาภายในส�านักงาน	เจ้าหน้าทีจึ่งจัดช่องทางพเิศษให้บคุคลเหล่านัน้ได้รบั	

บริการก่อนนางสาวเรยา	จึงให้ผูจั้ดการส่วนตัวไปพดูคยุกบัเจ้าหน้าทีเ่พือ่ขอช่องทาง

พเิศษบ้าง	เจ้าหน้าทีห่ยดุคิดชัว่ครูแ่ล้วบอกกบัผูจั้ดการส่วนตัวของนางสาวเรยาว่า...	

เจ้าหน้าที่จะบอกกับผู้จัดการส่วนตัวของนางสาวเรยาว่าอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 จากเหตกุารณ์นี	้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมฯ	ข้อ	๘	(๓)	(ประกาศจรยิธรรมฯ	

ข้อ	 ๖	 (๓))	 ที่ว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี	 ปราศจากอคติ													

ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม	 ยกเว้นเป็นการด�าเนินตาม

มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค	 หรือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถ	

ใช้สิทธิ	 และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 หรือเป็นการปฏิบัติท่ีสมเหตุสมผล															

เป็นธรรม	 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน	 ซึ่งหน่วยงานราชการใดเห็นว่า	 ผู้รับบริการ													

ควรได้รับการบริการพิเศษ	เช่น	หญิงตั้งครรภ์	คนชรา	ผู้พิการ	รวมไปถึงพระภิกษุ

และแม่ช	ีควรเปิดเป็นช่องทางพเิศษ	หรอืช่องทางฉกุเฉนิ	และประกาศให้ผูร้บับรกิาร

ทราบเป็นการทั่วไป

	 ในส่วนของนางสาวเรยา	 ทางเจ้าหน้าท่ีจะต้องอธิบายให้ผู้จัดการส่วนตัว

เข้าใจว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการ	 เพราะนางสาวเรยาไม่อยู่ในข่าย									

ที่ควรได้รับบริการในช่องทางพิเศษ	 แม้จะเป็นนักแสดงชื่อดังก็ต้องได้รับบริการ										

ในช่องประชาชนทัว่ไป	 โดยไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่เอือ้ประโยชน์ให้แก่บคุคลใดเป็นพเิศษ	

๑๘	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	 ๖,	 เรื่องที่	 ๕	 ความเป็นธรรม												

ในการให้บริการ,	หน้า	(๕	-	๑)	–	(๕	-	๒)
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๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่

ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

กรณีตัวอย่าง
เรื่องที่	๑	ความเป็นกลางทางการเมือง๑๙

	 เทศกาลหาเสียงก่อนการเลือกต้ังมาถึงช่วงโค้งสุดท้าย	 นายสุธี	 หัวหน้า												
หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู ้สื่อข่าวโดยแสดงความเห็นด้วย																		
และชื่นชอบพรรคการเมืองที่มีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการในสัดส่วนที	่									
มากกว่า	ในเวลาต่อมามีจดหมายขอความอนเุคราะห์ใช้สถานทีร่าชการเพือ่เผยแพร่
นโยบายของสองพรรคการเมืองดังกล่าวมายังนายสุธี	 ทันทีที่นายสุธีเห็นจดหมาย
ของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ	 นายสุธีรีบด�าเนินการตอบกลับและให้ความร่วมมือ	
หากแต่จดหมายอีกฉบับของอีกพรรคการเมืองหนึ่งกลับถูกวางทิ้งไว้	 ต่อมานายสุธี
รู้สึกสับสนในสิ่งที่ตัวเองท�าลงไป	

แล้วเขาจะทำาอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป
	 ตามประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๘	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๖)	ที่ว่าข้าราชการ
ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม	และเป็นกลางทางการเมอืง	ซึง่ตามข้อ	๘	(๔)	
(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๖	(๔))	ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าต้องระมัดระวังในการให้
สัมภาษณ์	อภิปราย	การแสดงปาฐกถา	การบรรยาย	หรือการวิพากษ์วิจารณ์ใด	ๆ	
อันอาจกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง	 เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการ	
	 ส�าหรับกรณีให้พรรคการเมืองที่ชื่นชอบมาใช้สถานท่ีราชการเผยแพร่
นโยบายพรรค	นอกจากไม่วางตนเป็นกลางแล้วยงัต้องระวงัเกีย่วกบัมารยาททางการ
เมืองของข้าราชการด้วย
	 นอกจากน้ีตามประมวลจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๑๑	 (ประกาศจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๙)	
ข้าราชการจะต้องยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุขด้วย

๑๙	ส�านักงาน	ก.พ.	 (๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๖,	 เรื่องที่	๖	ความเป็นกลางทาง	

การเมือง,	หน้า	(๖	-	๑)	–	(๖	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง
เรือ่งที	่๓	การปฏบิติัหน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรมและไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม๒๑ 
เมื่อเวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 ท่านก�าลังเดินทางออกจากหน่วยงานเพื่อกลับบ้าน																														
มปีระชาชนเดนิมาด้วยความเร่งรบีเพือ่มารบับรกิารและเดนิสวนทางกบัท่านเข้ามา
ถึงประตูหน่วยงานพอดี	

ท่านจะทำาอย่างไร...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป
	 ท่านต้องระลึกเสมอว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการนั้น	 ต้องเป็นไป
ตลอดเวลา	ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณะที่ยึดถือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ	
ท่านควรรีบกลับไปให้บริการประชาชนคนนั้น	 เป็นความเสียสละที่อยู่ในความคาด
หวังของทุกคน	 เพื่อบุคคลน้ันไม่ต้องเสียเวลาอีก	 ๑	 วัน	 ท่ีต้องเดินทางกลับมา																
รับบริการ	

กรณีตัวอย่าง
เรือ่งที	่๒	การปฏบิติัหน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรมและไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม๒๐ 
หน่วยงานของท่านได้มีการประเมินเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง	 โดยมีท่านเป็นกรรมการ																
ในการประเมนิเพือ่เลือ่นต�าแหน่งในครัง้นี	้ก่อนการประเมนิมบีคุคลทีม่ผีลประโยชน์
เกื้อกูลต่อครอบครัวของท่านในอดีตได้ขอให้ท่านช่วยพิจารณา	 นายจงรัก	 ซึ่งเป็น
ญาติของเขาเป็นกรณีพิเศษ	 เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ได้เคยช่วยเหลือ
ครอบครัวของท่าน	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องพิจารณาโดยยึดหลักการ	 กฎหมาย	 และวิธีการปฏิบัติด้วย																		
ความเสมอภาค	และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ	เนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความ
รับผิดชอบในหน้าที่ราชการในฐานะกรรมการและผู้บังคับบัญชา	 รวมทั้งคุณธรรม
ความยุติธรรม	 ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นสูงกว่า	 เมื่อท่านเลือกปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความ
เสมอภาค	 ยุติธรรม	 แสดงว่าท่านเป็นผู้มีจริยธรรมขั้นสูงท�าให้เกิดธรรมาภิบาล																	
ในองค์กร

๒๐	ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๘๖
๒๑	ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๘๗	
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๔	ความเป็นกลางทางการเมือง๒๒

	 ในขณะทีม่กีารชมุนมุทางการเมอืงเพือ่เคลือ่นไหวตามระบอบประชาธปิไตย	

ท่านเองมีแนวคิดและนิยมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง					

และสนใจเข้าร่วมการเคลื่อนไหวการชุมนุมด้วย	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	 สามารถท�าได	้									

ในฐานะประชาชน	 ดังนั้น	 ต้องกระท�านอกเวลาราชการและไม่แสดงว่าเป็น

ข้าราชการด้วยการแต่งเครื่องแบบหรืออภิปรายหน้าเวทีการชุมนุม	 และไม่น�า

ประเด็นต่าง	ๆ	ในการชุมนุมทางการเมืองมาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่ท�างาน

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๕	ความเป็นกลางทางการเมือง๒๓

	 เพ่ือนร่วมงานของท่าน	๒	คน	ก�าลงัแสดงความคดิเห็นทางการเมอืงและเกิด

การโต้แย้งกัน	เนื่องจากแต่ละคนมีความคิดเห็นฝักใฝ่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง

ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน	และขอความเห็นจากท่านเพื่อสนับสนุน	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องไม่ให้ความคดิเห็นใดๆ	ทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหวของกลุม่ทางการเมอืง	

ไม่สนับสนุนเพือ่นคนใดคนหนึง่	และพยายามให้เพ่ือน	๒	คน	ยตุกิารวพิากษ์วิจารณ์

ทางการเมอืงในทีท่�างาน	เนือ่งจากจะมผีลต่อการปฏบิตังิานร่วมกันในฐานะทมีงาน	

และท�าลายสัมพันธภาพบรรยากาศของการท�างานในหน่วยงาน

๒๒		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๘๙
๒๓		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๘๙
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๗. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	การเผยแพร่ข้อมูลประชาชน๒๔

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 ติดต่อมายังนางอัมพร																

เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนราษฎร์	 เพื่อขอข้อมูลติดต่อนางวิภาวี	 อดีตเจ้าหน้าที่															

ฝ่ายบัญชีของบริษัท	 ซึ่งฉ้อโกงเงินของบริษัทไป	 โดยอ้างว่านางวิภาวีให้ข้อมูล														

ส่วนตัวที่เป็นเท็จกับบริษัท	

นางอัมพรจะต้องทำาอย่างไรต่อไป...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 หากเจ ้าหน้าที่ฝ ่ายบุคคลของบริษัทเอกชนต้องการข้อมูลส ่วนตัว																

อย่างบริสุทธิ์ใจ	 และไม่ต้องการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น																			

ควรต้องมีหลักฐานมายื่นให้ครบถ้วน	 ซึ่งกรณีดังกล่าวตามประมวลจริยธรรมฯ														

ข้อ	 ๙	 (ประกาศจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๗)	 ระบุให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย									

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการอย่างเคร่งครัด	 และรวดเร็ว	 ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า													

และให้ข้อมูลที่ได้จากการด�าเนินงานเพื่อการในหน้าที่	 และให้ข้อมูลข่าวสาร																		

แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ทันการณ์	ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

	 แต่หากไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง	 ถ้านางอัมพรให้ข้อมูลของนางวิภาวี

ไปก็อาจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๙	(๑)	(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๗	(๑))	คือ	

ใช้ข้อมลูทีไ่ด้มาจากการด�าเนนิงานไปเพือ่การอืน่		อนัไม่ใช่การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเฉพาะ	

เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น	 เช่น	 อาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์													

ในการซ้ือขายทรพัย์สนิส่วนตนหรอืไม่ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์แบบนี	้ข้าราชการควร

ชี้แจงและเสนอเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน	 ในกรณีที่กระท�าการอันกระทบ												

ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น	ต้องไม่อนุญาต	หรือไม่อนุมัติตามที่บุคคลร้องขอ	

๒๔		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๖,	เรื่องที่	๗	การเผยแพร่ข้อมูล

ประชาชน,	หน้า	(๗	-	๑)	–	(๗	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๒	การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพขณะท�างาน๒๕

	 ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี้	อดีตข้าราชการที่ท่านรู้จัก	ได้โทรศัพท์

มาขอข้อมูล	 ชื่อ	 ที่อยู ่	 เบอร์โทรศัพท์ของข้าราชการในหน่วยงานของท่าน																					

โดยแจ้งว่าจะน�าไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลเหล่านั้น	 เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์

ทางการเงินต่าง	ๆ	เช่น	บัตรเครดิต	บริการเงินกู้ยืม	

ท่านจะปฏิบัติอย่างไร... 

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ข้อมูล	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	 แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นท่ีทราบโดยทั่วไป													

ในหน่วยงานหรือกลุ่มเพื่อน	ยังคงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย	เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฐานะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดังนั้น	ตามตัวอย่างนี้จึงไม่ควรให้ข้อมูลดังกล่าวไป

๒๕		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๙๑
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๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

กรณีตัวอย่าง
เรื่องที่	๑	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน๒๖

	 นายกรรชัย	ข้าราชการหนุ่มในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งวางแผนจะเที่ยว
สิงคโปร์กับแฟนสาวในช่วงสุดสัปดาห์	 ระหว่างการเขียนรายงานซ่ึงมีก�าหนดส่ง											
ในตอนเย็น	 นายกรรชัย	 ได้รับข้อความ	MSN	 จากแฟนสาวถามถึงความคืบหน้า									
เกี่ยวกับการจองที่พักและสถานที่ที่จะไปเที่ยว	 นายกรรชัยจึงตัดสินใจพักการ														
เขียนรายงานแล้วเริ่มค้นหาข้อมูลจนเรียบร้อย	ซึ่งก็เกือบจะถึงเวลาเลิกงาน	

รายงานของนายกรรชัยจะเสร็จทันหรือไม่...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป
	 การกระท�าของนายกรรชยันี	้ถอืเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมฯ	ข้อ	๑๐	(๑)	
(ประกาศจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๘	 (๑))	 ข้าราชการต้องมุ ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน																			
มุ่งประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ให้เกิดผลดีจนสุดก�าลัง	 การที่นายกรรชัยพักการ										
เขียนรายงาน	ก่อนที่รายงานจะเสร็จ	 และยังใช้คอมพิวเตอร์ของทางราชการไปใน
ทางส่วนตัว	ถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๑๐	(๒)	(ประกาศจริยธรรมฯ	
ข้อ	๘	(๒))	ที่ว่า	ข้าราชการพึงใช้งบประมาณทรัพย์สิน	สิทธิ	และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัด	 คุ้มค่า	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 และข้อ	 ๕	 (๒)	 (ประกาศ										
จริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๓	 (๒))	 ที่ว่า	 ข้าราชการต้องไม่ใช้เวลาราชการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน																
สิ่งอ�านวยความสะดวกของทางราชการ	ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หรือท�าให้ผู้อื่น	
เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
	 นอกจากนี้	 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของทางราชการไปในทาง
ส่วนตัว	 เช่น	 เล่น	MSN	 FACEBOOK	หรือใช้เวลางานท่องเว็บไซต์ต่างๆ	 ก็ถือว่า
เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมฯ	หากพบเห็นการกระท�าดังกล่าวควรทักท้วง	และหากยัง
คงมีการกระท�าอยู่ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	

๒๖	 	ส�านักงาน	ก.พ.	 (๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๖,	 เรื่องที่	๘	การมุ่งผลสัมฤทธิ์	

ของงาน,	หน้า	(๘	-	๑)	–		(๘	-	๒)
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๒	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน๒๗

	 ท่านได้รับมอบหมายให้ท�างานร่วมกบัเพือ่นร่วมงาน	ซึง่มข้ีอพพิาทฟ้องร้อง

เป็นคดีความในศาล	เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน	

ท่านจะสามารถปฏิเสธที่จะทำางานร่วมกับคนนี้ได้หรือไม่... 

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ในการท�างานต้องมุ่งมั่นในผลส�าเร็จของงาน	ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา	

และต้องไม่ให้ปัญหาหรือความขัดแย้งส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการท�างาน	

ในกรณีนี้	 ท่านจึงไม่สามารถปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายได้	 แต่ท่านเห็นว่า																		

การร่วมงาน	นัน้อาจมอีปุสรรคท�าให้งานไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ตามทีต้ั่งไว้	ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบ	 เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา	 โดยอาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือ														

บุคคลใดเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดในงานดังกล่าว

๒๗		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๙๕
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กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๓	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน๒๘

	 นางสาว	 ก.	 ข้าราชการในหน่วยงานของท่านได้รับมอบหมายให้บริการ

ประชาชนท่ีเคาน์เตอร์ให้บริการ	 ได้พูดคุยกับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานโดยใช้

น�้าเสียงห้วน	เสียงดัง	สีหน้าบึ้งตึงจนเป็นนิสัย	เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าไม่เรียบร้อย	

ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาควรทำาอย่างไร... 

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 ท่านต้องเข้าไปจัดการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและแก้ไข	 โดยให้ค�าแนะน�า															

ในการพูดสื่อสารกับผู้อื่นในหน้าที่การให้บริการท่ีจะต้องสุภาพเรียบร้อย	 หรือส่ง	

นางสาว	ก.	เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี	ให้โอกาสนางสาว	ก.	ได้ลอง

ปฏิบัติหน้าที่บริการใหม่หลังจากให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 และหรือส่งไปเข้ารับ													

การพัฒนา	

	 กรณทีีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงใด	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานพฤตกิรรมในการ																			

ให้บริการประชาชน	 ท่านควรโยกย้ายหน้าท่ีให้นางสาว	 ก.	 ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น										

ที่ไม่ต้องบริการประชาชน

๒๘		ส�านักงาน	ก.พ.	(๒๕๕๔).	รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	๗,	หน้า	๙๖
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๙. ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

กรณีตัวอย่าง
เรื่องที่	๑	การละเมิดหลักศีลธรรม๒๙

	 นายอภชิยั	หวัหน้าฝ่ายประชาสมัพันธ์หน่วยงานราชการแห่งหนึง่รบันางสาว
จิราพรให้เป็นข้าราชการในหน่วยงานของเขา	 ด้วยความที่นางสาวจิราพรเป็นคน
หน้าตาดี	 คุยเก่ง	 มีความสามารถ	 จึงเป็นที่ชื่นชอบของข้าราชการหนุ ่ม	 ๆ																								
ในหน่วยงานหลายคน	รวมถงึนายอภชิยัทีใ่ห้ความสนทิสนมและปฏบิตัเิกนิกว่าการ
เป็นหัวหน้าและลกูน้อง	ต่อมาไม่นานนางสาวจิราพรได้รบัพจิารณาปรบัขึน้เงนิเดอืน
จนเป็นที่ผิดสังเกต	เพราะไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	สร้างความงงงวยให้กับเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างมาก	

เกิดอะไรขึ้นกับนางสาวจิราพรและนายอภิชัย...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป
	 จากเหตุการณ์ครั้งนี้จะเห็นได้ว่า	ความสัมพันธ์ของนายอภิชัยและนางสาว
จิราพร	 กระท�าผิดตามประมวลจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๑๒	 (๑)	 (ประกาศจริยธรรมฯ																			
ข้อ	๑๐	(๑))	คือละเมิดหลักส�าคัญทางศีลธรรม	ศาสนา	และประเพณี	ตามประมวล
จรยิธรรมฯ	 ข้อนี	้ หวัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับัญชาส่วนราชการในทกุระดับชัน้	
จะต้องควบคุมให้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัด																
การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา	 ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	
นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา	 จะต้องสนับสนุน	 ส่งเสริม																							
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ที่มีความรู้ความสามารถ	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีผลงานดีเด่น													
ขยันขันแข็ง	 โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	 แต่กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งตามหลักประมวล
จริยธรรมกับหลักศีลธรรม	 ศาสนา	 หรือประเพณี	 ข้าราชการสามารถเสนอเรื่อง																
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยได้ตามประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๓	 (๒)	
(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๑	(๒))

๒๙	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 รายละเอียดตามท่ีได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	 ๖,	 เร่ืองที่	 ๙	 การละเมิด																							

หลักศีลธรรม,	หน้า	(๙	-	๑)	–	(๙	-	๒)
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๑๐. เปน็แบบอย่างทีด่ใีนการดำารงตน รกัษาช่ือเสยีง และภาพลกัษณ์ของราชการ

โดยรวม

กรณีตัวอย่าง

เรื่องที่	๑	การคัดลอกผลงานทางวิชาการ๓๐

	 นายชัยยุทธ	 ข้าราชการของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง	 ต้องการเสนอขอ

เลื่อนต�าแหน่งโดยคุณสมบัติข้อหนึ่งของการพิจารณา	คือ	จะต้องเสนอผลงานทาง

วิชาการ	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อที่นายชัยยุทธ	 หนักใจมากที่สุด	 และคุณสมบัติข้อนี	้														

ก็ท�าให้นายชัยยุทธ	 ไม่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งในการพิจารณาครั้งที่แล้ว	หลังจาก

พยายามเขียนงานมาหลายสัปดาห์	 นายชัยยุทธ	 ตัดสินใจไปที่ห้องสมุดของ																

หน่วยงานราชการ	

เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น...

คำาแนะนำาในการปฏิบัติ/ข้อสรุป

	 การกระท�าของนายชัยยุทธ	 เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๘	 (๖)	

(ประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๖	(๖))	ที่ว่า	ข้าราชการต้องไม่ไปคัดลอก	หรือน�าผลงาน

ของผูอ้ืน่มาใช้เป็นของตนเอง	โดยไม่ระบแุหล่งทีม่า	ในส่วนผลงานทีท่�าต้องเปิดเผย

ต่อสาธารณะโดยลงใน	Website	หรอื	Internet	เพือ่เป็นช่องทางให้มกีารตรวจสอบ

และคัดค้านหากมีการลอกเลียนผลงาน	 การได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการด้วยการ										

ว่าจ้างให้ผู้อื่นท�าหรือคัดลอกผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง	ถือเป็นสิ่ง												

ที่ไม่ถูกต้อง	 ข้าราชการต้องใช้ความสามารถ	 ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด	 โดยมุ ่งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของผลงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มความสามารถ	 กรณีดังกล่าว																			

นายชัยยุทธนอกจากจะไม่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งแล้ว	 ยังมีความผิดทางวินัย													

อย่างร้ายแรงอีกด้วย

๓๐	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 (๒๕๕๔).	 รายละเอียดตามที่ได้อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถที่	 ๖,	 เรื่องที่	 ๑๐	 การคัดลอก															

ผลงานทางวิชาการ,	หน้า	(๑๐	-	๑)	–	(๑๐	-	๒)





บทที่ ๓
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐ�น

ในสังคมไทย ๕ ประก�ร
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บทที่  ๓
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐ�นในสังคมไทย 

๕ ประก�ร

	 นอกจากจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืนทีข้่าราชการ	พนกังานราชการ	และลกูจ้าง

ในสังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	สังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเคร่งครัด	ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว	ยังมี

คุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมไทย๓๑	 อีก	 ๕	 ประการ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้ังข้าราชการ	

พนักงานราชการ	และลูกจ้างในสังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	และประชาชน

ทั่วไปในสังคมพึงมีพึงปฏิบัติ	 อันจะท�าให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยต่อตนเองและสังคม	

ดังนี้

 ๑. ซื่อตรง

 ซื่อตรง หมายถึง	 ความประพฤติที่จริงใจ	 ไม่เอนเอียง	 ไม่คดโกง	 ไม่โกหก											

หลอกลวงใคร	ไม่ท�าผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง	ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

 ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์	 ทั้งในด้านกาย	 วาจา	 ใจ	 อยู่ด้วย	ซื่อสัตย์              

เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล	 แต่ซื่อตรงนั้น	 นอกจากเป็นความประพฤติ													

ของตนเองยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย

	 ผู้ที่ซื่อตรงนั้น	นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วยังต้องไม่เพิกเฉย	ไม่ยอม

ให้ผู้ที่อยู่รอบข้าง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นท�าการใด	ๆ	หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	

เบยีดบงั	ฉ้อราษฎร์บงัหลวง	ต้องไม่หวาดกลวัต่ออทิธพิลของบุคคลทีป่ระพฤตมิชิอบ

อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง	 ต่อต้านการกระท�าที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธิ	์														

เพื่อผดุงไว้	ซึ่งความถูกต้องในสังคม

๓๑	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.	 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย	 ๕	 ประการ.	 ส�านักงาน																								

การตรวจเงินแผ่นดิน	:	กรุงเทพมหานคร,	๒๕๕๙,	หน้า	๑-๖
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ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น ๕ ประการ ได้แก่

 ๑. ซื่อตรงต่อตนเอง	คือ	การไม่โกหกตนเอง	ซื่อสัตย์	สุจริตต่ออุดมการณ์

ของตน	ไม่ฝืนใจท�าในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง

 ๒. ซือ่ตรงต่อบุคคลอ่ืน	คือ	มคีวามซือ่สตัย์สุจรติต่อบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับตน	

โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ	ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ	และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

 ๓. ซือ่ตรงต่อเวลา คือ	จะนัดหมายกบัใคร	หรอืจะท�างานสิง่ใด	กใ็ห้ตรงเวลา	

ที่ก�าหนดไว้	และไม่เอาเวลาราชการไปท�าประโยชน์ส่วนตน

 ๔. ซื่อตรงต่อวาจา	 คือ	 เมื่อได้รับปากกับใครว่าจะท�าสิ่งที่ดีและสุจริต																		

ก็ให้กระท�าตามที่ได้ลั่นวาจาไว้	จะไม่ท�าสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต

 ๕. ซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ	ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อหน้าที่การงานของตน	

ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง	ไม่ละทิ้งหน้าที่	และปัดความรับผิดชอบ
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 ๒. มีวินัย

 มีวินัย หมายถึง	 การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม																

จารีตประเพณี	กฎหมาย	ระเบียบแบบแผน	ข้อบังคับ	และข้อพึงปฏิบัติ

 การมีวินัยนั้น ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นปึกแผ่นของสังคมและ														

ประเทศชาติ	 ชาติใดที่มีวินัยย่อมจะมีความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 เจริญก้าวหน้า																												

มีความสามัคคี	และเคารพกฎหมาย

 การมีวินัยนั้น อาจมีวินัยในตนเอง	 ซึ่งหมายถึง	 การประพฤติของบุคคลตาม

ระเบยีบแบบแผนอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้เกดิผลดใีนทางปฏบิตั	ิส่วนการมวีนิยัในสงัคม

กน็บัว่าเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้มนษุย์ในสงัคมมแีบบแผนในการด�าเนนิชวีติ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยความรบัผดิชอบ	ได้อย่างเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างกัน	 ย่อมเกิดความสงบสุขในสังคมนั้น														

เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนร่วมกัน



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 45

 ๓. เสียสละเพื่อส่วนรวม

 เสียสละเพื่อส่วนรวม	 หมายถึง	 การยินยอมและเต็มใจที่จะกระท�าการใด	 ๆ													

ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่หวังผลตอบแทน

 การเสียสละ ไม่ว่าส่ิงใดก็ตาม	 ถือเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลง	 และช่วยให้													

ผู้อื่นหรือสังคมโดยรวมให้ได้ประโยชน์อันเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดคุณงามความดีแก่										

ผู้เสียสละ

 ผู้เสียสละย่อมเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า	 เป็นผู้มีจิตอาสา	จึงเป็นการเสียสละแรงกาย

แรงใจแก่ผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน	 ผู้ที่มีความเสียสละและมีจิตอาสา

ย่อมเป็นผู้ที่สังคมยกย่อง	 เพราะบุคคลเหล่าน้ีค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	

ยึดหลักว่า	 คนเราจะอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขได้	 ก็ต่อเมื่อสังคมโดยรวมอยู่ได้													

หากสังคมล่มสลาย	คนในสังคมจะอยู่ด้วยปกติสุขได้อย่างไร	ประโยชน์ของส่วนรวม

ต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคลเสมอ
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 ๔. พอเพียง

 พอเพียง	 หมายถึง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งมีความหมายว่า	 การด�าเนินชีวิตนั้น	 ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ														

ทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยค�านึงถึงสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้

 ความพอประมาณ	 หมายถึง	 ความพอดีท่ีไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป																					

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ

 ความมีเหตุผล หมายถึง	 การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ																	

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนอย่างรอบคอบ

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ													

ทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง	การเสีย่งภยัรอบตวัปัจจยัเหล่านีจ้ะเกดิขึน้ได้	จะต้อง

อาศัยความรู้	และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน

 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง	 ความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง													

ในการด�าเนินชีวิตและการประกอบการงาน

 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง	การยึดถือคุณธรรมต่างๆ	อาทิ	ความซื่อสัตย์สุจริต	

ความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา	การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน	

ฯลฯ	ตลอดเวลา

	 ดงัน้ัน	ความพอเพียง	หมายถงึ	ไม่โลภมาก	พอใจในความมอียู	่เป็นอยู	่ไม่ฟุ้งเฟ้อ	

มีความสุขกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายตามอัตภาพ	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 อาจจะมี

ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าบ้างก็ได้	แต่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

(รอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย์	สุจริต	ขยัน	อดทน	

สติปัญญา	แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นำาสู่
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 ๕. รักษ์สิ่งแวดล้อม

	 รกัษ์สิง่แวดล้อม	หมายถงึ	การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่า	 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากโลกใบนี้คือบ้านของเรา	 การใช้

ทรพัยากร		ธรรมชาตย่ิอมเป็นการท�าลายบ้านของเรา	หากเราต้องใช้ทรพัยากรธรรมชาติ	

อย่างประหยัดอย่างมีเหตุผลและตามความจ�าเป็นโลกก็จะอยู่กับเราได้นาน	 ดังนั้น	

เราจึงควรอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด												

ใช้อย่างมีเหตุผล	 และให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด	 ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน												

ในโลกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

	 การอนุรักษ์นั้น	มีหลักการอยู่	๓	ประการ	คือ

	 (๑)	ใช้อย่างชาญฉลาด	

	 (๒)	ใช้อย่างประหยัด	

	 (๓)	 ฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้อยู ่ในสภาพดีพอที่เราจะอาศัยอยู ่ต่อไปได้																				

โดยไม่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในอนาคต



บทที่ ๔
แนวท�งก�รส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มประมวล
จริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือนกรณีก�รเรี่ยไร 
ก�รให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
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บทที่  ๔ 
แนวท�งก�รส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มประมวล
จริยธรรม ข้�ร�ชก�รพลเรือน กรณีก�รเรี่ยไร 

ก�รให้หรือเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

 กรณีก�รเรี่ยไร๓๒

	 ปัจจุบันการเรี่ยไรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น	 แม้แต	่										

หน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการพลเรือนเองก็มีการเรี่ยไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ														

หรือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ	 เช่น	 การรับหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ	การท�านบุ�ารงุศาสนา	การจดัสวสัดกิาร	การขอรบั	การสนบัสนนุ

หรือการช่วยบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ส�าคัญ	 ซึ่งถือว่าเป็นการเสียสละ	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่

การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 นับว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนไทย	 แสดงออกถึง

ความมีน�้าใจ	 สอดคล้องกับค่านิยมไทย	 ๑๒	 ประการ	 ตามนโยบายของคณะรักษา														

ความสงบแห่งชาติ	 แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการอาศัยค่านิยมและวัฒนธรรม																						

ที่ดีงามต่าง	 ๆ	 เหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ	 โดยท�าการเรี่ยไรที่ไม่เป็นไป																				

ตามกฎหมายและระเบียบแอบแฝงอยู่	 ท�าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ	 เกิดการใช้อ�านาจหน้าที่ของข้าราชการโดยมิชอบ	 น�าไปสู ่ความเสี่ยงใน																				

การเกดิปัญหาการทุจรติประพฤติมชิอบและก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ข้าราชการทัว่ไป	

ซึ่งการกระท�าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 และเป็น

ความผิดทางวินัยได้

๓๒	หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๓.๗/ว	๑๑	ลงวันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	:	แนวทางการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	:	กรณีการเรี่ยไร	
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	 ก.พ.	 พิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรม	 เป็นการ

สร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 ท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นโดยไม่จ�าเป็น	 และเป็น

ช่องทางหน่ึงที่น�าไปสู ่การทุจริตประพฤติมิชอบข้ึนในวงราชการ	 จึงวางแนวทาง																							

การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 :	 กรณีการเรี่ยไร																	

ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ															

ผู้บังคับบัญชา	 และข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม																	

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล	 และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตนตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 และระเบียบ																							

ที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรอย่างเคร่งครัด

	 ๑.๒	 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาด�ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	

พร้อมทั้งก�ากับดูแลข้าราชการพลเรือนในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติในกรณีการเรี่ยไร												

ได้อย่างถูกต้อง

	 ๑.๓	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจริยธรรม																

ที่เกิดจากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการพลเรือน

 ๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 แนวทางการปฏิบัตินี้ให้ครอบคลุมถึง	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บังคับบัญชา	

ข้าราชการพลเรือน	พนักงานราชการ	และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน	ตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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 ๓. แนวทางการปฏิบัติสำาหรับข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร

	 ๓.๑	 ห้ามมใิห้จดัให้มกีารเรีย่ไรทีม่ชิอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญตัคิวบคมุ

การเร่ียไร	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๗	 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร																			

ของหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 มติคณะรัฐมนตรี			

และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	

	 ๓.๒	 ห้ามใช้หรือแสดงต�าแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการด�าเนินการเรี่ยไร

	 ๓.๓	 ห้ามใช้อ�านาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการพลเรือน	 สั่ง	 ขอร้อง	 หรือบังคับ															

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นช่วยท�าการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของ

กฎหมาย

	 ๓.๔	 ห้ามมใิห้น�าผลการปฏิบตัหิรอืไม่ปฏบิตัขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชา	หรอืบคุคลอืน่

ทีเ่กิดจากการเรีย่ไรมาประกอบการพจิารณาให้คุณให้โทษ	หรอืใช้ในการบรหิารทรพัยากร

บุคคล	 และไม่ท�าให ้ผู ้ ใต ้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น	 เกิดความเดือดร ้อนหรือ																																						

เกิดความอึดอัดใจ

	 ๓.๕	 ห้ามเรีย่ไรจากข้าราชการ	พ่อค้าและประชาชนเพือ่ซือ้ของขวญัให้ข้าราชการ

ชั้นผู ้ใหญ่	 หรือผู ้บังคับบัญชา	 เนื่องในโอกาสต่าง	 ๆ	 เช่น	 ในวันเกิด	 วันขึ้นปีใหม่																								

การโยกย้าย	 เลื่อนต�าแหน่ง	 การเลี้ยงรับรอง	 ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา																							

ที่ไปตรวจราชการ	 ฯลฯ	 หรือมอบในรูปของฝาก	 ของอภินันทนาการซึ่งมีราคาแพง																

และปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม	 หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือ																		

ความปรารถนาดีควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน

	 ๓.๖	 ห้ามจัดกจิกรรมทีก่�าหนดให้มกีารจ�าหน่ายบตัรหรอืบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิ

ที่มีการก�าหนดมูลค่าที่แน่นอน	เช่น	การจ�าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง	การจ�าหน่ายบัตร

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอื่น	 เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก																				

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

	 ๓.๗	 ห้ามใช้สัญลักษณ์	 ตราสัญลักษณ์	 หรือทรัพยากรของรัฐ	 เช่น	 บุคลากร	

ทรัพย์สิน	 และเวลาราชการด�าเนินการเรี่ยไร	 เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ

การยกเว้นตามกฎหมาย



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 53

๔. กลไกการส่งเสรมิการปฏบิติัตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน :  กรณี

การเรี่ยไร

๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา

	 •	 ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ																

การเรี่ยไร	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร	 พุทธศักราช	๒๔๘๗	 และระเบียบ																					

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	และแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.๒๕๔๙	 มติคณะรัฐมนตรี	 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน														

และต้องด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 •	 ต้องส่งเสรมิและพฒันาให้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาประพฤตติามประมวลจรยิธรรม

ข้าราชการพลเรือน	 และป้องกันมิให้ผู ้อยู ่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย	 ในกรณีที่																		

การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีข้ึน	 ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ	 เพราะมิได	้														

เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย	และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

กระท�าผิดวินัย	 ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย	 (หนังสือส�านักงาน	 ก.พ.															

ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๑๒	ลงวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖)

๔.๒ คณะกรรมการจริยธรรมประจำาส่วนราชการ

	 •	 ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส่วนราชการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการ

พลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	 กฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเร่ียไร	 และน�าไปสู่การปฏิบัติ															

ได้อย่างถกูต้อง	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องได้มโีอกาสแลกเปลีย่นพดูคยุ	หรอื

ปรึกษาหารือถึงประเด็นความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	 เพื่อวางแนวทางการส่งเสริม

และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบจากกรณีการเรี่ยไรที่อาจเกิดขึ้น

	 •	 ในกรณีที่ข ้าราชการมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าเป็นการเรี่ยไร																									

ทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย	และระเบยีบต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	หรอือาจเป็นการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ให้ข้าราชการพลเรือนผู้นั้นยุติการกระท�าดังกล่าวไว้ก่อน	

แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา		

เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว	จึงปฏิบัติตามนั้น
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 ๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ๕.๑	 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร	พุทธศักราช	๒๔๘๗

	 ๕.๒	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ																			

พ.ศ.	๒๕๔๔

	 ๕.๓	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ																	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๙	

	 ๕.๔	 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหน่วยงานของรัฐ	เรื่องการยกเว้น

ให้หน่วยงานของรัฐท�าการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการ											

เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ	หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด	ตามข้อ	๑๙	(๔)															

และ	 (๕)	 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ																			

พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๙

๔.๓ ก.พ.

	 เพ่ือให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของ	 ก.พ.	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๘	(๗)	ที่บัญญัติให้	ก.พ.	มีหน้าที่	ก�ากับ	ดูแล	

ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการเพื่อรักษา

ความเป็นธรรม	และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล	 รวมทั้งตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน																							

ข้อ	๒๐	(๖)	ที่ก�าหนดให้	ก.พ.	มีหน้าที่ตอบข้อสงสัยหรือค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 และข้อ	 ๒๑	 ก�าหนดให้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส�าคัญ	

และมีผลกระทบในวงกว้าง	 และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของ	 ก.พ.	 หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน												

แล้วแต่กรณี	 คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้	 ก.พ.	 วินิจฉัยเพื่อก�าหนดเป็น

บรรทดัฐานในการปฏบิติัต่อไป	ทัง้นีเ้พือ่ควบคุม	ดแูลแนวทางปฏบิตัดิงักล่าวให้สอดคล้อง

กับกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ																					

ที่อาจเกิดขึ้นทางหนึ่งด้วย
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	 ๕.๕		มติคณะรัฐมนตรี

	 	 ๕.๕.๑	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 	 ที่	 นร	 ๐๒๐๓/ว	 ๙๔																			

ลงวันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๓๒	เรื่อง	การเรี่ยไรของทางราชการ

	 	 ๕.๕.๒	 หนังสือส�านักบริหารของนายกรัฐมนตรี	 ด่วน	 ที่	 นว	 ๑๐/๒๕๐๓											

ลงวนัที	่๒	มกราคม	๒๕๐๓	เรือ่ง	การเรีย่ไรซือ้ของขวญัให้ผูบ้งัคบับญัชา	การเลีย้งรบัรอง

ข้าราชการผู้ใหญ่ในการไปตรวจราชการ

	 	 ๕.๕.๓	 หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	ที่	นว	๑๕/๒๕๐๑	

ลงวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๐๑	เรื่อง	การตรวจราชการ

	 	 ๕.๕.๔	 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นว	๒๘๑/๒๔๙๖	ลงวันที่	

๒๙	ธันวาคม	๒๔๙๖	เรื่อง	การเรี่ยไรเงินซื้อของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง	ๆ

	 	 ๕.๕.๕	 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นว	๑๗๓/๒๔๘๗	ลงวันที่	

๒๒	สิงหาคม	๒๔๘๗	เรื่อง	การเรี่ยไร

	 ๕.๖	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	

	 ๕.๗	 หนังสือส�านักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๑๒	ลงวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	

เรื่อง	การก�าชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
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 กรณีก�รให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด๓๓

	 แม้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่าง	ๆ

ทีเ่ก่ียวข้องได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การปฏบิติัเกีย่วกบัการให้หรอืรบัของขวญัหรอืประโยชน์

อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว	แต่หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้

ความเข้าใจทีถู่กต้อง	และไม่ให้ความส�าคญัทีจ่ะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัด	ซึง่ส่งผลให้เกดิ

ความเส่ียงในการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืนในเรือ่งการแสวงประโยชน์

ที่มิชอบโดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม	และเป็นความผิดวินัยได้

	 ก.พ.	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บังคับบัญชา	 และ

ข้าราชการได้มแีนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจน	สอดคล้องกบักฎหมาย	ระเบยีบ	มตคิณะรฐัมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	 และเพื่อเป็นการส่งเสริม

วฒันธรรมการท�างานทีด่	ีสร้างทศันคตแิละความเข้าใจทีถ่กูต้อง	รกัษาศกัดิศ์รข้ีาราชการ

ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน	 และสร้างภูมิคุ้มกันส�าหรับข้าราชการจึงก�าหนด

แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	:	กรณีการให้หรือ

รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดขึ้น

๓๓	หนงัสอืส�านกังาน	ก.พ.	ที	่นร	๑๐๑๓.๗/ว	๑๑	ลงวนัที	่๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	:	แนวทางการสง่เสรมิการปฏบิตัิ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	:	กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	
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 ๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพือ่ให้ข้าราชการพลเรอืนปฏบิติัตนตามแนวทางการส่งเสรมิการปฏบิตัติาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด

	 ๑.๒	 เพือ่ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาก�ากบัดแูลข้าราชการในสงักดั

ให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	

และต้องด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 ๑.๓	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางจริยธรรมหรือ

ช่องทางการประพฤติมิชอบหรือรับสินบนของข้าราชการ

 ๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 แนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงหัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บังคับบัญชา	 ข้าราชการ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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๓. แนวทางปฏิบัติสำาหรับข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อื่นใด

	 ๓.๑	 ข้าราชการต้องไม่ถามน�าการให้	 หรือรับของขวัญ	 ของที่ระลึก	 ของก�านัล

หรือประโยชน์อื่นใด

	 ๓.๒	 ข้าราชการต้องไม่รับหรือไม่ให้เงินสด	 เช็ค	พันธบัตร	หุ้น	ทองค�า	 อัญมณี	

อสงัหารมิทรัพย์	หรอืประโยชน์อืน่ใด	เช่น	การลดราคา	การรบัความบนัเทงิ	การรบับรกิาร	

การรับการฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

	 ๓.๓	 ข้าราชการต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับ

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.๔	 กรณีจ�าเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา

หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี	 มิตรภาพ	 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บคุคล	ก่อนให้หรือรบัของขวญั	ของทีร่ะลกึ	ของก�านลัและหรอืประโยชน์อืน่ใด	ต้องตรวจสอบ	

ให้แน่ใจว่าได้ปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องแล้ว	โดยสิง่ของหรอืของขวญั

หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น	 ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล																			

แต่ละโอกาสไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 ๓.๕	 การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจ�าเป็นนั้น	

อาจเสีย่งต่อความเป็นกลางในการปฏบิติัหน้าทีใ่นปัจจบัุนหรอือนาคตได้	และควรพงึระวงั

ในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต�่ากว่าความเป็นจริง

	 ๓.๖	 ควรใช้บัตรอวยพร	การลงนามในสมุดอวยพร	หรือใช้บัตรแสดงความยินดี

แทนการให้ของขวัญ	 เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ	 ระเบียบ	 อีกทั้งเพื่อประโยชน์										

ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ข้าราชการ
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๔. กลไกการส่งเสรมิการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน : กรณี

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

 ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา

	 	 ๔.๑.๑	ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดอย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (แก้ไข

เพิ่มเติม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และฉบับที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔)	 ประกาศคณะกรรมการป้องกัน									

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน	์													

อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีร่ฐั	พ.ศ.	๒๕๔๓	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย

การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	และประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	และต้องด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 	 ๔.๑.๒	ต้องส่งเสรมิและจัดให้ข้าราชการได้รบัการพฒันาความรู	้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ	

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรวมทั้งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างทั่วถึง

	 	 ๔.๑.๓	ให้ส่วนราชการก�าหนดระเบียบภายในที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อมี													

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ภายใต้กรอบกฎหมาย	และระเบียบต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย60

 ๔.๒ คณะกรรมการจริยธรรมประจำาส่วนราชการ

	 	 ๔.๒.๑	ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส่วนราชการสอดส่องดูแล																

ให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายและระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญ

หรือประโยชน์อื่นใด	และน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

	 	 ๔.๒.๒	ให้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ�า

ส่วนราชการรายงานการด�าเนินงานเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ

ข้าราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและ	ก.พ.	ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี

 ๔.๓ ก.พ.

	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของ	 ก.พ.	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๘	 (๗)	 ที่บัญญัติให้	 ก.พ.	 มีหน้าที่	 ก�ากับ																			

ดูแล	 ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ

พลเรือนในกระทรวงและกรม	 เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร

งานบุคคล	 รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 และอ�านาจ

หน้าทีข่อง	ก.พ.	ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน	ข้อ	๒๐	(๖)	ทีก่�าหนดให้	ก.พ.	

มีหน้าที่ตอบข้อสงสัยหรือค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน	 และข้อ	 ๒๑	 ที่ก�าหนดให้ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญและมีผลกระทบในวงกว้าง	

และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของ	 ก.พ.	 หรือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณี	 คณะกรรมการ

จริยธรรมอาจส่งเรือ่งให้	ก.พ.	วนิจิฉยัเพือ่ก�าหนดเป็นบรรทดัฐานในการปฏบัิตต่ิอไป	ทัง้นี	้

เพ่ือควบคุม	 ดูแลแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ											

ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นด้วย
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 ๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ๕.๑	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม											

การทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๐	และฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๔)

	 ๕.๒	 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เรื่อง	

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ										

พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๕.๓	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ	พ.ศ.๒๕๔๔

	 ๕.๔	 มติคณะรัฐมนตรี	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ด่วนมาก																										

ที่	นร	๐๒๐๕/ว	๒๔๒	ลงวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๔๔	เรื่อง	การมอบของขวัญและการ												

จัดงานในเทศกาลปีใหม่

	 ๕.๕	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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บทที่ ๕
ระบบก�รบังคับใช้ประก�ศจริยธรรมข้�ร�ชก�ร

พลเรือน สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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บทที่  ๕
ระบบก�รบังคับใช้ประก�ศจริยธรรมข้�ร�ชก�ร
พลเรือน สังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ก�รฝ่�ฝืนและโทษของก�รฝ่�ฝืนประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�ร
พลเรือน๓๔

	 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืนได้ก�าหนดโทษและบทลงโทษของการ

ฝ่าฝืนไว้ว่า	“การฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามความในหมวด	๒	ของประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ถือเป็นความผิดวินัยแล้วแต่กรณี”ตาม

	 •	กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 •	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 •	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ

	 วิธีการลงโทษคือ	 ผู ้บังคับบัญชาอาจส่ังลงโทษทางวินัย	 ว่ากล่าวตักเตือน																				

ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ	หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร	

ก�รฝ่�ฝืนและโทษของก�รฝ่�ฝืนประก�ศจริยธรรมข้�ร�ชก�ร
พลเรือนสังกัดสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างในสังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรม														

ร่วมสมัยผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนท่ีก�าหนดไว้ในประกาศนี	้

ถือเป็นความผิดวินัยแล้วแต่กรณี”ตาม

๓๔	ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน	ประกาศเมือ่วนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๒	(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	

เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒),	ข้อ	๑๘	–	๑๙
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กระบวนก�รจัดก�รกรณีมีข้อสงสัยหรือทักท้วง
ว่�มีก�รกระทำ�ที่ขัดหรือฝ่�ฝืนประก�ศจริยธรรม

กระบวนก�รจัดก�รกรณีมีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่�มีก�รกระทำ�         
ขัดประก�ศจริยธรรม

	 เมื่อมีผู้สงสัยหรือทักท้วงในเรื่องต่อไปนี้	 ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาวินิจฉัย	คือ	

	 ๑.	กรณทีีม่ข้ีอสงสยัหรอืมผีูท้กัท้วงว่าการกระท�าใด	ๆ 	ของข้าราชการขดัประมวล

จริยธรรม	ข้าราชการต้องไม่กระท�าการดังกล่าว	หรือหากก�าลังกระท�าการดังกล่าวแล้ว	

ต้องหยดุการกระท�านัน้	และส่งเรือ่งให้คณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณาวนิจิฉยั	ในกรณี

ทีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัว่าการกระท�านัน้ขดัประมวลจรยิธรรม	ข้าราชการจะกระท�าการ

นั้นมิได้	ทั้งนี้ตามประกาศจริยธรรมฯ	ข้อ	๑	(๑)

	 ๒.	กรณมีคีวามเคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่าข้าราชการกระท�าใดหรอืด�ารงต�าแหน่ง

หรือปฏิบตักิารใดในฐานะส่วนตัวจะขดักบัประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบของ

หน้าที่	 ให้ข้าราชการยุติการกระท�าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้า											

ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา	เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย

เป็นประการใดแล้ว	จึงปฏิบัติตามนั้น	ทั้งนี้	ตามประกาศจริยธรรมฯข้อ	๓	(๓)

	 •	 กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 •	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 •		 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ

	 ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย	 ว่ากล่าวตักเตือน	ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ	

หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร	
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	 ๓.	 กรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่า	 ข้าราชการกระท�าการใดไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	หรือมติ	ค.ร.ม.	ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ข้าราชการต้อง

แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะด�าเนินการ																

ต่อไปได้ต่อเมือ่ได้ข้อยติุจากหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีแ่ล้ว	ทัง้นี	้ตามประกาศจรยิธรรมฯ	

ข้อ	๕	(๑)

	 ๔.	 กรณข้ีาราชการด�ารงต�าแหน่งทัง้ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 ราชการส่วนท้องถิ่น															

หน่วยงานอืน่ของรฐั	และกิจการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่	ต้องรายงานต่อหวัหน้าส่วนราชการและ

คณะกรรมการจรยิธรรม	ในกรณทีีก่ารด�ารงต�าแหน่งนัน้	อาจขดัแย้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่

หรืออาจท�าให้การปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท�าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย	 ตามประกาศ												

จริยธรรมฯ	ข้อ	๑	(๓)	เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย

	 การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาในกรณีดังกล่าวข้างต้น																

เป็นหน้าทีข่องหัวหน้ากลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม	ในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการ

จริยธรรม	 ในการประมวลเรื่องสรุปข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 และความเห็น	 เสนอให้										

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมหรือหน่วยงาน														

ที่มีอ�านาจหน้าที่ได้พิจารณาวินิจฉัยเสร็จเป็นข้อยุติแล้ว	 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมก็ต้องแจ้งให้ข้าราชการทราบ	และควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแจ้ง

ให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นทราบโดยทั่วกันด้วย

 

	 ทั้งนี้	 ตามแผนภูมิกระบวนการด�าเนินการกรณีสงสัย/ทักท้วงว่าการกระท�าการ

ขัดประกาศจริยธรรม
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กระบวนก�รจัดก�รกรณีมีข้อสงสัยหรือทักท้วง
ว่�มีก�รกระทำ�ที่ขัดหรือฝ่�ฝืนประมวลจริยธรรม

กรณีสงสัย

ทักท้วง

ข้อ	๑	(๑)	(๓)

ข้อ	๓	(๓)

ข้อ	๕	(๑)

คณะกรรมการจริยธรรม

วินิจฉัย

หัวหน้าส่วนราชการ
-	ไม่ขัด/ให้ยุติเรื่อง

-	ขัด/ให้ยุติการ

			กระท�า
มีค�าสั่งตามผลการวินิจฉัย

แจ้งผล/

	ค�าสั่ง
ข้าราชการ

(ผู้ถูกร้องเรียน)

ผู้ร้องเรียน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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กระบวนก�รจัดก�รกรณีมีก�รฝ่�ฝืนประก�ศจริยธรรม

	 เมื่อมีการรายงานจากข้าราชการที่รู้หรือพบเห็น	 หรือร้องเรียนว่าข้าราชการ

กระท�าการฝ่าฝืนจริยธรรม	 มายังคณะกรรมการจริยธรรม	 หัวหน้าส่วนราชการ																						

หรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	 ให้คณะกรรมการจริยธรรม	 หัวหน้าส่วนราชการ																		

หรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	ด�าเนินการดังนี้

	 ๑.	 กรณคีณะกรรมการจรยิธรรมสอดส่องดแูลการปฏบัิตติามประกาศจรยิธรรมแล้ว	

มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม	 ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อด�าเนินการต่อไปโดยเร็ว	 หัวหน้าส่วนราชการก็ต้องมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมด�าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง	(ประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๑๗	(๒)	)	

	 ๒.	 กรณีมีการรายงานการฝ่าฝืน	 หรือร้องเรียนการฝ่าฝืนมายังหัวหน้า																				

ส่วนราชการ	 หรือคณะกรรมการจริยธรรม	 ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด�าเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริง	 แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา	 ต่อไป																				

(ประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๑๗	(๒)	)

	 ๓.	 กรณีมีผู้ร้องขอให้พิจารณา	 กรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมต่อกลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม	หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย	กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมต้องด�าเนนิการ

สืบสวนข้อเท็จจริง	(ประมวลจริยธรรมฯ	ข้อ	๑๗	(๒)	)

 

	 ทั้งนี้	ตามแผนภูมิกระบวนการด�าเนินการกรณีฝ่าฝืนประกาศจริยธรรม
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กระบวนก�รดำ�เนินก�รกรณีฝ่�ฝืนประก�ศจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรม ยุติเรื่อง

ข้าราชการผู้รู้

หรือพบเห็น

ข้อ	๑	(๒)

หัวหน้าส่วนราชการ

-	มีข้อสงสัย

-	มีผู้ร้องเรียน
-	ว่ากล่าวตักเตือน

-	ท�าทัณฑ์บน

-	ให้ได้รับการ

			พัฒนา

ด�าเนินการ

ทางวินัย

วินิจฉัย

รายงาน
ผู้ร้องเรียน

การฝ่าฝืน
กลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม

-	มีข้อสงสัย

-	หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย

-	ตามที่เห็นสมควร

สืบสวน

ข้อเท็จจริง
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ประกาศส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง		จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	สังกัดส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

___________________________

	 ตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๖	ตอนพิเศษ	
๑๖๒	ง	ลงวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
โดยได้ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม	 เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส�านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าท่ี	 ผดุงเกียรติ
และศกัด์ิศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชือ่มัน่ของปวงชน	และด�ารงตนตัง้ม่ันเป็นแบบอย่างทีด่งีาม	สมกับความ
เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	นั้น
	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยัจึงออกประกาศจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน	สงักัดส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัขึ้น	เพื่อเปน็เครือ่งก�ากบั
ความประพฤติของข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้างในสังกัด	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม                             
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
	 	 	 (๑)	 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา	 และไม่กระท�าการเลี่ยงประมวล	
จริยธรรมน้ี	ในกรณทีีม่ข้ีอสงสยัหรอืมผีูท้กัท้วงว่าการกระท�าใดของข้าราชการอาจขดัประมวลจรยิธรรม	ข้าราชการต้อง
ไม่	กระท�าการดังกล่าว	หรอืหากก�าลงักระท�าการดงักล่าว	ต้องหยุดการกระท�าการและส่งเรือ่งให้คณะกรรมการจรยิธรรม
พิจารณาวินิจฉัย	 ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า	 การกระท�านั้นขัดประมวลจริยธรรม	 ข้าราชการ																											
จะกระท�าการนั้นมิได้
	 	 	 (๒)	 เมื่อรู ้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	 ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องรายงาน																					
การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน	(หากมี)	ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
	 	 	 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง	 หรือ																								
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี	และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
	 	 	 (๓)	 ต้องรายงานการด�ารงต�าแหน่งทัง้ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและไม่ได้รบัค่าตอบแทนในนติบิคุคล
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	ราชการส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม	 ในกรณีที่การด�ารงต�าแหน่งนั้น	 ๆ	 อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ																		
หน้าที่หรืออาจท�าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
	 	 	 ความในข้อนีใ้ห้ใช้บงัคบักบัการเป็นลกูจ้าง	การรบัจ้างท�าของ	การเป็นตวัแทน	การเป็นนายหน้า	
และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท�านองเดียวกัน
	 	 	 (๔)	 ในกรณทีีข้่าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามกีารกระท�าซึง่มลีกัษณะตาม	(๒)	ของข้อนี้	
หรือมีการเสนอเรื่อง	ซึ่งมีลักษณะตาม	(๒)	ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ	ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท�าดังกล่าว	
และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น	แล้วแต่กรณี

ข้อ	๒...
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-	๒	-

 ข้อ ๒ ข้าราชการต้องมจิีตสำานึกท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อหน้าที ่เสียสละ ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความ 
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	อุทศิตนให้กบัการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวงั	และเตม็ก�าลงัความสามารถ																							
ที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย	จะต้องไม่ท�าให้งานในหน้าที่เสียหาย
	 	 (๒)	ละเว้นจากการกระท�าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน																			
หรือของข้าราชการอื่น	ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
	 	 (๓)	ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้	 ความสามารถ	 เยี่ยงที่ปฏิบัต	ิ																							
ในวิชาชีพ	ตรงไปตรงมา	ปราศจากอคติส่วนตน	ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
	 	 (๔)	เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน	 จากการปฏิบัติหน้าท่ี	 ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง	 และแจ้งให้																					
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
	 	 (๕)	ไม ่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ																							
ประชาชนต้องให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบตามกฎหมายหรอืประชาชนในการตรวจสอบ	โดยให้ข้อมลู	
ที่เป็นจริงและครบถ้วน	เมื่อได้รับค�าร้องขอในการตรวจสอบ
	 	 (๖)	ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	 ในกรณีท่ี																									
ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว	 ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค�าสั่งเพ่ือให้ผู ้สั่ง																				
พิจารณาสั่งการต่อไป

 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม            
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
  (๑)	ไม่น�าความสมัพนัธ์ส่วนตวัทีต่นมต่ีอบคุคลอืน่	 ไม่ว่าจะเป็นญาตพิีน้่อง	พรรคพวกเพือ่นฝงู												
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว	 มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น	 หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น																							
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
	 	 (๒)	ไม่ใช้เวลาราชการ	 เงิน	ทรัพย์สิน	บุคลากร	บริการ	หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 (๓)	ไม่กระท�าการใด	หรือด�ารงต�าแหน่ง	หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว	ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
	 	 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย	 ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท�าดังกล่าวไว้ก่อน																						
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา	 เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม	
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
	 	 (๔)	ในการปฏบิติัหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอืหน้าท่ีอ่ืนในราชการ	รฐัวสิาหกจิ	
องค์การมหาชน	หรอืหน่วยงานของรัฐ	ข้าราชการต้องยึดถอืประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั	ในกรณทีีม่คีวามขดัแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ	หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม	 อันจ�าเป็น	 ต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขาด	ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

ข้อ	๔...
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-	๓	-

 ข้อ ๔ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ี และไม่ 
กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	ไม่เรียก	รับ	หรือยอมจะรับ	หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก	รับ	หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน	 ไม่ว่าก่อนหรือหลังด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม	เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา	หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
	 	 (๒)	ไม่ใช้ต�าแหน่ง	หรือกระท�าการที่เป็นคุณ	หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด	เพราะมีอคติ
	 	 (๓)	ไม่เสนอ	 หรืออนมุติัโครงการ	 การด�าเนนิการ	 หรอืการท�านติกิรรมหรอืสญัญา	 ซึง่ตนเอง	
หรือบุคคลอืน่จะได้ประโยชน์อนัมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรอืประมวลจรยิธรรมนี้

 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา                        
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดงัน้ี
	 	 (๑)	ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย														
ในกรณี มีข ้อสงสัย	 หรือมีข ้อทักท ้วงว ่าการกระท�าไม ่ชอบด ้วยรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 กฎ	 ข ้อบังคับ																																																																							
หรอืมติคณะรฐัมนตรทีีช่อบด้วยกฎหมาย	ข้าราชการต้องแจ้งให้หวัหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณา	
และจะด�าเนินการต่อไปได้ต่อเมือ่ได้ข้อยุตจิากหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีแ่ล้ว
	 	 (๒)	ในกรณทีีเ่หน็ว่าค�าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา	หรอืการด�าเนนิการใดท่ีตนมส่ีวนเก่ียวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	กฎ	หรอืข้อบงัคับ	ต้องทกัท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
	 	 (๓)	ในกรณทีีเ่ห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ต้องท�าเรือ่งเสนอให้หวัหน้าส่วนราชการ	
พจิารณา	และส่งเร่ืองให้ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรดี�าเนนิการให้ได้ข้อยตุทิางกฎหมายต่อไป
	 	 (๔)	ไม่เล่ียงกฎหมาย	 ใช้หรือแนะน�าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู ่ในความรับผิดชอบ																							
ของตนเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่	และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดงักล่าวโดยเรว็
	 	 (๕)	ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หรือประโยชน์อื่นใด																											
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลีย่งกฎหมาย	หรอืใช้ชือ่บคุคลอืน่ถอืครองสิง่ดงักล่าวแทนตนเพือ่ปกปิดทรพัย์สนิของตน
	 	 (๖)	เมื่อทราบว่ามีการละเมิด	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน	 หัวหน้า																		
ส่วนราชการต้องด�าเนนิการทีจ่�าเป็น	เพือ่ให้เกิดการเคารพกฎหมายขึน้โดยเรว็
	 	 (๗)	เม่ือได้รับค�าร้อง	 หรือค�าแนะน�าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน	 หรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย															
กฎ	 หรือข้อบังคับ	 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน	 สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน	หรือสร้าง																		
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึน้	ต้องด�าเนนิการทบทวนกฎหมาย	กฎ	หรอืข้อบงัคบัดงักล่าวโดยเรว็

 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมอีธัยาศยัทีด่แีละไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดงันี้
	 	 (๑)	 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง	 โดยไม่หลีกเลี่ยง	 ละเลย	 หรือละเว้นการใช้อ�านาจเกินกว่าที่มีอยู	่												
ตามกฎหมาย
	 	 (๒)	 ปฏบิติัหน้าที	่ หรือด�าเนินการอืน่	 โดยค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	 และสทิธเิสรภีาพ	
ของบุคคล	 ไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ�านาจ																																		
ตามกฎหมาย

(๓)	ให้บริการ...
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-	๔	-

	 	 (๓)	ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี	 ปราศจากอคติ	 และ								
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก�าเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษา	อบรม	หรือความ			
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 เว้นแต่จะด�าเนินการตามมาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้น	 เพื่อขจัดอุปสรรค																	
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิธิและเสรภีาพได้	เช่นเดยีวกับบคุคลอืน่	หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีม่เีหตผุล	เป็นธรรม	
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
	 	 (๔)	ละเว ้นการให ้สัมภาษณ์	 การอภิปราย	 การแสดงปาฐกถา	 การบรรยาย	 หรือ																																	
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง	เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
	 	 (๕)	ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง	 พรรคพวก	 เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
	 	 (๖)	ไม่ลอกหรือน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

 ข้อ ๗ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อย                                                   
ต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด�าเนินงานไปเพื่อการอื่น	อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่	โดยเฉพาะ																	
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
	 	 (๒)	ชี้แจง	 แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท�าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น	 ไม่อนุญาต	 หรือไม่อนุมัติตามค�าขอของบุคคล	 หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย	 เว้นแต่การอัน												
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก�าหนดยกเว้นไว้																				
ทั้งนี้	จะต้องด�าเนินการภายในสิบห้าวันท�าการ	นับแต่กระท�าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ

 ข้อ ๘ ข้าราชการต้องมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ                           
โดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก�าลัง																											
ความสามารถ
	 	 (๒)	 ใช้งบประมาณ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้	 ด้วยความประหยัด																																					
คุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย
	 	 (๓)	ใช้ความรู้ความสามารถ	ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่	ตามคุณภาพและมาตรฐาน																					
วิชาชีพโดยเคร่งครัด

 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น														
ประมุข	หรือสนับสนุนให้น�าการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
	 	 (๒)	จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	 และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 และ																									
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย	หรือทางวาจา

ข้อ	๑๐...
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-	๕	-

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการดำารงตน รกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
	 	 (๑)	 ไม่ละเมิดหลักส�าคัญทางศีลธรรม	 ศาสนา	 และประเพณี	 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส�าคัญทางศีลธรรม	 ศาสนา	 หรือประเพณี	 ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
	 	 (๒)	หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม	 โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว	 และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
	 	 (๓)	หัวหน้าส่วนราชการและผู ้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน																																						
ส่งเสรมิและยกย่องผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชาทีมี่ความซ่ือสตัย์	มีผลงานดเีด่น	มคีวามรูค้วามสามารถและขยนัขนัแขง็	ไม่เลอืก
ที่รักมักที่ชัง	และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
	 	 (๔)	ไม่กระท�าการใดอันอาจน�าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ												
ราชการโดยรวม
	 	 ให้ข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลกูจ้างในสงักดัส�านกังานศลิปวฒันธรรมสมยั	ปฏบิตัติาม
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังกล่าวโดยเคร่งครัด	 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย	
พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยพนกังานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗	
หรอืระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ	พ.ศ.	๒๕๓๗	ผูบ้งัคบับญัชาอาจสัง่ลงโทษทางวนิยั	
ว่ากล่าว	ตักเตือน	ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่								เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 	 	 	 	 (นายชาย		นครชัย)
	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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