คู่มอื ประมวลจริยธรรมสํ าหรับข้ าราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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คู่มือประมวลจริยธรรมสํ าหรับข้ าราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2559
โดยที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให้มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
ข้าราชการ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาํ หนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการกระทํา การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรม ให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดทางวินยั
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการพลเรื อนได้พิจารณาโดยถี่ถว้ นแล้วเห็นว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนทุกตําแหน่งมีหน้าที่
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่ วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สงั คม ดังนั้น การใช้อาํ นาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง
ข้าราชการพลเรื อนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่ งเป็ นการอันพึงทํา เพราะนําประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่ งเป็ นการอันพึงเว้น เพราะ
เป็ นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกันขึ้นเป็ นจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนอันเป็ นความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็ นข้าราชการ
อนึ่ ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินมีอาํ นาจหน้าที่เสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในการจัดทําหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
และส่ งเสริ มให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในด้านจริ ยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเพื่อให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา
๒๗๙ ดังนั้น บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนทุกตําแหน่งจึงมีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
มีความเป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรม
สําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ดังนี้

๒

(๑) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้เป็ นไปตามความในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ประกอบค่านิ ยมหลักสําหรั บเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประมวลจริ ยธรรมตามที่ กพ. กําหนด
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ กํา แพงเพชรจึ ง เห็ นสมควรกํา หนดคู่มือ ประมวลจริ ย ธรรมเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมสํา หรั บข้า ราชการและบุ คลากร
ให้ขา้ ราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และเป็ นตัวอย่างอันดีงาม ควรแก่ความไว้วางใจ
และเชื่อมัน่ ของบุคคลทัว่ ไป และดํารงตนตั้งมัน่ เป็ นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็ นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ผูท้ รงเป็ นตัวอย่างแห่ งธรรมจรรยา
อันสูงสุ ด เพื่อใช้บงั คับเป็ นมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

๓

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ครบ
เก้าสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพล
เรื อน ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อน พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรื อน
“หัวหน้าส่ วนราชการ” หมายความรวมถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรณี ที่
เป็ นข้าราชการส่ วนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริ ยธรรม
ประจําส่ วนราชการ
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ประมวลจริ ยธรรมสําหรับข้าราชการและบุคลากร นี้ให้ใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้
ข้อ ๒ ในประมวลจริ ยธรรมสําหรับข้าราชการและบุคลากรนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริ ยธรรมสําหรับ
ข้าราชการพลเรื อนและบุคลากร ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ทําหน้าที่คณะกรรมการจริ ยธรรม
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๔
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.

หมวด ๒
จริยธรรมข้ าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในจริ ยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่ งที่
ถูกต้องและเป็ นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการ
เลี่ยงประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีผทู ้ กั ท้วงว่าการกระทําใด
ของข้าราชการอาจขัดประมวลจริ ยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทําการดังกล่าว
หรื อหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุดกระทําการ
และส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี ที่คณะกรรมการ
จริ ยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดประมวลจริ ยธรรม ข้าราชการจะกระทําการ
นั้นมิได้
(๒) เมื่อรู ้หรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่
ต้องรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่ วน
ราชการและหรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมโดยพลัน

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมข้ าราชการและบุคลากร
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในจริ ยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่ งที่
ถูกต้องและเป็ นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระทําการเลี่ยงประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีผทู ้ กั ท้วงว่าการ
กระทําใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริ ยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทําการ
ดังกล่าว หรื อหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุดกระทําการและส่ งเรื่ องให้
คณะกรรมการ จริ ยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรม
วินิจฉัยว่า การกระทํานั้นขัดประมวลจริ ยธรรม ข้าราชการจะกระทําการนั้นมิได้
(๒) เมื่อรู ้หรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ข้าราชการ
มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการฝ่ าฝื นดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้า
หน่วยงานและหรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมโดยพลัน

๕
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ในกรณี ที่หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูฝ้ ่ าฝื นจริ ยธรรมต้องรายงานต่อ
ปลัดกระทรวง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่ วนราชการนั้น
แล้วแต่กรณี และหรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม
(๓) ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ น้ ใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่ วนราชการและคณะกรรมการจริ ยธรรม ในกรณี ที่การดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
อาจขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื ออาจทําให้การปฏิบตั ิหน้าที่เสี ยหาย ความใน
ข้อนี้ให้ใช้บงั คับกับการเป็ นลูกจ้าง การรับจ้างทําของ การเป็ นตัวแทน
การเป็ นนายหน้าและการมีนิติสมั พันธ์อื่นในทํานองเดียวกันด้วย
(๔) ในกรณี ที่ขา้ ราชการเข้าร่ วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมี
ลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้หรื อมีการเสนอเรื่ อง ซึ่งมีลกั ษณะตาม (๒) ของข้อนี้
ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ตอ้ งคัดค้านการกระทําดังกล่าว และบันทึกการ
คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรื อในเรื่ องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เสี ยสละ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในกรณี ที่หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูฝ้ ่ าฝื นจริ ยธรรมต้องรายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าหน่วยงานนั้นแล้วแต่กรณี และหรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรม
(๓) ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุน้ ใหญ่
ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการจริ ยธรรม ในกรณี ที่การดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
อาจขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื ออาจทําให้การปฏิบตั ิหน้าที่เสี ยหาย
ความในข้อนี้ให้ใช้บงั คับกับการเป็ นลูกจ้าง การรับจ้างทําของ
การเป็ นตัวแทน การเป็ นนายหน้าและการมีนิติสมั พันธ์อื่นในทํานองเดียวกันด้วย
(๔) ในกรณี ที่ขา้ ราชการเข้าร่ วมประชุมและพบว่ามีการกระทํา
ซึ่งมีลกั ษณะตาม (๒) ของข้อนี้หรื อมีการเสนอเรื่ อง ซึ่งมีลกั ษณะตาม (๒) ของ
ข้อนี้ผา่ นข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ตอ้ งคัดค้านการกระทําดังกล่าวและบันทึก
การคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรื อในเรื่ องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เสี ยสละ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

๖
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๑) อุทิศตนให้กบั การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณี ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานอื่นของรัฐด้วย
จะต้องไม่ทาํ ให้งานในหน้าที่เสี ยหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ของตนหรื อของข้าราชการอื่น ไม่กา้ วก่ายหรื อแทรกแซงการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้
ความสามารถ เยีย่ งที่ปฏิบตั ิในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน
ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ต้องรี บแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขดั ขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรื อประชาชนต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรื อประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สงั่ ราชการด้วยวาจาในเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ราชการ ในกรณี ที่สงั่ ราชการด้วยวาจาในเรื่ องดังกล่าว ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาบันทึก
เรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามคําสัง่ เพื่อให้ผสู ้ งั่ พิจารณาสัง่ การต่อไป

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๑) อุทิศตนให้กบั การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความ สามารถที่มีอยู่ ในกรณี ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานอื่น
ของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาํ ให้งานในหน้าที่เสี ยหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนหรื อของข้าราชการอื่น ไม่กา้ วก่ายหรื อแทรกแซง
การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้
ความสามารถ เยีย่ งที่ปฏิบตั ิในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน
ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ต้องรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หวั หน้าหน่วยงานทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขดั ขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อประชาชนต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ขอ้ มูลที่
เป็ นจริ งและครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สงั่ ราชการด้วยวาจาในเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ราชการ ในกรณี ที่สงั่ ราชการ ด้วยวาจาในเรื่ องดังกล่าว ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
บันทึกเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามคําสัง่ เพื่อให้ผสู ้ งั่ พิจารณาสัง่ การต่อไป

๗
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาํ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็ นญาติพี่
น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรื อผูม้ ีบุญคุณส่ วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้
เป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุคคลนั้น หรื อปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น
เพราะชอบหรื อชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริ การ หรื อสิ่ งอํานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรื อผูอ้ ื่น เว้น
แต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทําการใด หรื อดํารงตําแหน่ง หรื อปฏิบตั ิการใดในฐานะ
ส่ วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรื อสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณี มีความเคลือบแคลงหรื อสงสัย ให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ยุติการกระทํา
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หัวหน้าส่ วนราชการ และ
คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริ ยธรรมวินิจฉัยเป็ น
ประการใดแล้วจึงปฏิบตั ิตามนั้น
(๔) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรื อหน้าที่
อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้อง

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาํ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็ น
ญาติพี่นอ้ ง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรื อผูม้ ีบุญคุณส่ วนตัว มาประกอบการใช้
ดุลพินิจให้เป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุคคลนั้น หรื อปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรื อชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริ การ หรื อสิ่ ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทําการใด หรื อดํารงตําแหน่ง หรื อปฏิบตั ิการใดใน
ฐานะส่ วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรื อสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่ วนรวมที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณี มีความเคลือบแคลงหรื อสงสัย ให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ยุติ
การกระทําดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน และ
คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริ ยธรรมวินิจฉัย เป็ น
ประการใดแล้วจึงปฏิบตั ิตามนั้น
(๔) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรื อ
หน้าที่อื่นในราชการ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก

๘
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก ในกรณี ที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการ หรื อประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ส่ วนกลุ่ม อันจําเป็ นต้องวินิจฉัยหรื อชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ
ซึ่งของขวัญแทนตนหรื อญาติของตน ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังดํารงตําแหน่งหรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องหรื อไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่กต็ าม
เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยา หรื อเป็ นการให้ตาม
ประเพณี หรื อให้แก่บุคคลทัว่ ไป
(๒) ไม่ใช้ตาํ แหน่ง หรื อกระทําการที่เป็ นคุณ หรื อเป็ นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรื ออนุมตั ิโครงการ การดําเนินการ หรื อการทํานิติกรรม
หรื อสัญญา ซึ่ งตนเองหรื อบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายหรื อประมวลจริ ยธรรมนี้

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในกรณี ที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรื อประโยชน์
ส่ วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม อันจําเป็ นต้องวินิจฉัยหรื อชี้ขาด
ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ อันเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นเรี ยก รับ หรื อ
ยอมรับซึ่งของขวัญ เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานจากธุรกิจที่เป็ น
ลูกค้าของหน่วยงาน ของแถมหรื อผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องหรื อไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่กต็ าม เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยา
หรื อเป็ นการให้ตามประเพณี หรื อให้แก่บุคคลทัว่ ไป
(๒) ไม่ใช้ทรัพย์สินและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์และกิจธุระส่ วนตัว
(๓) ไม่ใช้ตาํ แหน่ง หรื อกระทําการที่เป็ นคุณ หรื อเป็ นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ

๙
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๔) ไม่เสนอ หรื ออนุมตั ิโครงการ การดําเนินการ หรื อการทํา
นิติกรรมหรื อสัญญา ซึ่งตนเองหรื อบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อนั มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อประมวลจริ ยธรรมนี้
(๕) ไม่ใช้ขอ้ มูลความลับของหน่วยงานเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ของตน
(๖) ไม่รับทํางานนอกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เบียดบังเวลา
ราชการ อันก่อให้เกิดผลเสี ยต่องานในหน้าที่
(๗) ไม่ให้ของขวัญ ของกํานัล หรื อจ่ายผลประโยชน์เพื่อหวัง
ความเจริ ญก้าวหน้าของตน
(๘) ไม่ใช้อาํ นาจ ตําแหน่งหน้าที่ช่วยให้ญาติ พี่ น้อง หรื อคนที่
คุน้ เคยเข้าทํางานในมหาวิทยาลัย
(๙) ไม่รับทํางานหลังเกษียณอายุให้กบั หน่วยงานที่มี
ผลประโยชน์ขดั กันกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
อย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรื อมติ
ชอบด้วยกฎหมายในกรณี มีขอ้ สงสัย หรื อมีขอ้ ทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบด้วย คณะรัฐมนตรี ที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี มีขอ้ สงสัย หรื อมีขอ้ ทักท้วงว่าการ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่ชอบด้วยกฎหมาย
กระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่
ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หวั หน้าหน่วยงานและคณะกรรมการ

๑๐
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้าราชการต้องแจ้งให้หวั หน้าส่ วนราชการและคณะกรรมการ จริ ยธรรมพิจารณา
และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ขอ้ ยุติจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่แล้ว
(๒) ในกรณี ที่เห็นว่าคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อการดําเนินการใดที่ตนมี
ส่ วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้
(๓) ในกรณี ที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทําเรื่ อง
เสนอให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณา และส่ งเรื่ องให้สาํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดาํ เนินการให้ได้ขอ้ ยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรื อแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น และต้องเร่ งแก้ไข
ช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็ นการเลี่ยงกฎหมาย หรื อใช้ชื่อบุคคลอื่นถือ
ครองสิ่ งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิ ดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายในส่ วนราชการ
ของตน หัวหน้าส่ วนราชการต้องดําเนินการที่จาํ เป็ น เพื่อให้เกิดการเคารพ
กฎหมายขึ้นโดยเร็ ว
(๗) เมื่อได้รับคําร้อง หรื อคําแนะนําจากผูต้ รวจการแผ่นดิน หรื อ
หน่วยงานอื่นว่ากฎหมายกฎ หรื อข้อบังคับ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของส่ วน

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จริ ยธรรมพิจารณาและจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ขอ้ ยุติจากหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่แล้ว
(๒) ในกรณี ที่เห็นว่าคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อการดําเนินการใด
ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับ ต้อง
ทักท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้
(๓) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรื อแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น และต้องเร่ ง
แก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๔) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิ ทธิ
หรื อประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็ นการเลี่ยงกฎหมาย หรื อใช้ชื่อบุคคลอื่น
ถือครองสิ่ งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิ ดทรัพย์สินของตน
(๕) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายใน
หน่วยงานของตน หัวหน้าหน่วยงานต้องดําเนินการที่จาํ เป็ น เพื่อให้เกิดการ
เคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ ว
(๖) เมื่อได้รับคําร้อง หรื อคําแนะนําจากหน่วยงานอื่นว่า
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรื อข้อบังคับที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
สร้างภาระเกินสมควรแก่ผรู ้ ับบริ การ หรื อสร้างความไม่เป็ นธรรมให้เกิดขึ้น
ต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ ว

๑๑
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรื อสร้างความไม่เป็ นธรรม
ให้เกิดขึ้น ต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม เป็ นกลาง
ทางการเมือง ให้บริ การแก่ประชาชนโดยมีอธั ยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่
เป็ นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรื อละเว้นการใช้
อํานาจเกินกว่าที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
(๒) ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ และสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิ ทธิเสรี ภาพของ
บุคคลหรื อก่อภาระหรื อหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
(๓) ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอธั ยาศัยที่ดี
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลผูม้ าติดต่อโดยไม่เป็ นธรรมในเรื่ อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดําเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้
สิ ทธิและเสรี ภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรื อเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่มีเหตุผล
เป็ นธรรม และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม เป็ นกลาง
ทางการเมือง ให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรื อละเว้น
การใช้อาํ นาจเกินกว่าที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
(๒) ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลไม่กระทําการให้กระทบสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุคคลหรื อก่อภาระหรื อหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
(๓) ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การด้วย
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลผูม้ าติดต่อโดยไม่เป็ น
ธรรมในเรื่ องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา อบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรื อส่ งเสริ มให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรี ภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรื อเป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิที่มีเหตุผล เป็ นธรรม และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป

๑๒
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๔) ละเว้นการให้สมั ภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรื อการวิพากษ์วิจารณ์อนั กระทบต่อความเป็ นกลางทางการเมือง เว้น
แต่เป็ นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็ นพิเศษให้แก่ญาติพี่นอ้ ง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรื อผูม้ ีบุญคุณและต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผูใ้ ด
(๖) ไม่ลอกหรื อนําผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้เป็ นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๔) ละเว้นการให้สมั ภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา
การบรรยาย หรื อการวิพากษ์ วิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็ นกลางทางการเมือง
เว้นแต่เป็ นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็ นพิเศษให้แก่ญาติพี่นอ้ ง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรื อผูม้ ีบุญคุณและต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้า
ผูใ้ ด
(๖) ไม่ลอกหรื อนําผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้เป็ นของตนเองโดย
มิได้ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่ งครัดและรวดเร็ ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่ ราชการอย่างเคร่ งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ได้มาจากการดําเนินงานเพือ่ การในหน้าที่และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
ได้มาจากการดําเนินงานเพือ่ การในหน้าที่และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งโดยอย่างน้อยต้อง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้
วางตน ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การ
(๑) ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อัน
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อบุคคลอื่น
ไม่ใช่การปฏิบตั ิหน้าที่โดยเฉพาะ อย่างยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อบุคคล
อื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริ งอย่างครบถ้วนในกรณี ที่กระทําการอัน
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริ งอย่างครบถ้วนในกรณี ที่กระทํา
กระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรื อไม่อนุมตั ิตามคําขอของ
การอันกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรื อไม่อนุมตั ิตามคําขอ
บุคคล หรื อเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิ ของบุคคล หรื อเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การ อันคณะกรรมการวิธี

๑๓
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองได้
กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายในสิ บห้าวันทําการ นับแต่กระทํา
การดังกล่าวหรื อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่ งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิ ทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้
ด้วยความประหยัดคุม้ ค่า ไม่ฟุ่มเฟื อย
(๓) ใช้ความรู ้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่ งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อสนับสนุนให้นาํ การปกครองในระบอบอื่น
ที่ไม่มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริ ย ์
พระราชินี และพระรัชทายาทไม่วา่ ทางกาย หรื อทางวาจา

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปฏิบตั ิราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองได้
กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายในสิ บห้าวันทําการ นับแต่กระทํา
การดังกล่าวหรื อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่ งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิ ทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ
จัดให้ ด้วยความประหยัด คุม้ ค่า ไม่ฟุ่มเฟื อย
(๓) ใช้ความรู ้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่ งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อสนับสนุนให้นาํ การปกครองใน
ระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินีและพระรัชทายาท ไม่วา่ ทางกาย หรื อทางวาจา

๑๔
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสี ยง
และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณี ที่มี
ข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริ ยธรรมนี้กบั หลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรื อ
ประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าส่ วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาในส่ วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่
ความสัมพันธ์หรื อบุญคุณส่ วนตัว และควบคุมให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมโดยเคร่ งครัด
(๓) หัวหน้าส่ วนราชการและผูบ้ งั คับบัญชาในส่ วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องสนับสนุนส่ งเสริ มและยกย่องผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงาน
ดีเด่น มีความรู ้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั และยึดมัน่ ใน
ระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่ อมเสี ยและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่ วนราชการหรื อราชการโดยรวม

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสี ยง
และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี
ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างประมวลจริ ยธรรมนี้กบั หลักสําคัญทางศีลธรรม
ศาสนา หรื อประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าหน่วยงานและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องปกครอง
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยความ เที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรื อ
บุญคุณส่ วนตัว และควบคุมให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
โดยเคร่ งครัด
(๓) หัวหน้าหน่วยงานและผูบ้ งั คับบัญชาในส่ วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่ งเสริ มและ ยกย่องผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์
มีผลงานดีเด่น มีความรู ้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั และ
ยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่ อมเสี ยและไม่ไว้วางใจ
ให้เกิดแก่หน่วยงานหรื อราชการโดยรวม

๑๕
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
องค์กรคุม้ ครองจริ ยธรรม
ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมกํากับให้มีการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมอย่างทัว่ ถึงและจริ งจัง โดยมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็ นแก่การใช้บงั คับ
ประมวลจริ ยธรรม
(๒) คุม้ ครองและประกันความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมของ
คณะกรรมการจริ ยธรรมและกลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรม
(๓) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๔) เผยแพร่ และปลูกฝังจริ ยธรรมให้เป็ นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้ง
ในหมู่ขา้ ราชการและประชาชน
(๕) ส่ งเสริ มและยกย่องส่ วนราชการ หัวหน้าส่ วนราชการ ผูบ้ งั คับบัญชา
และข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง
(๖) ติดตาม สอดส่ องการใช้บงั คับ และการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
นี้ ในกรณี มีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมและยังไม่มีการดําเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้
หัวหน้าส่ วนราชการของข้าราชการผูฝ้ ่ าฝื นปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมได้

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวด ๓
ระบบและกลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
หน่วยงานคุม้ ครองจริ ยธรรม
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการจริ ยธรรม เพื่อควบคุม กํากับให้มีการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมนี้ คณะกรรมการจริ ยธรรมประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมายเป็ นประธาน
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็ นกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนซึ่งเลือกจากคณบดีทุกคณะคัดเลือกกันเอง จํานวน ๑
คน และผูแ้ ทนซึ่งเลือกจากผูอ้ าํ นวยการสํานัก หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรี ยก
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคัดเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน เป็ นกรรมการ
(๔) ผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนซึ่งไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ จํานวน ๑ คน และผูแ้ ทนบุคลากร จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ
(๕) ให้นิติกร 1 คน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี เมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

๑๖
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๗) ประสานงานกับผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ ให้การปฏิบตั ิตามค่านิยม
หลักสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
ประมวลจริ ยธรรมนี้มีผลใช้บงั คับอย่างจริ งจัง มีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วน
ราชการ คณะกรรมการจริ ยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดทํารายงาน
ประจําปี เสนอคณะรัฐมนตรี และผูต้ รวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริ ยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับ
ประมวลจริ ยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ ให้ขา้ ราชการทราบเพื่อยึดถือและเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิต่อไป
(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิม่ เติมประมวลจริ ยธรรมนี้หรื อไม่ทุกสี่ ปี
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่จะตกลงกับ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่ วนราชการ แต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรมประจําส่ วนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับให้มีการ
(๑) ควบคุม กํากับส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ คณะกรรมการจริ ยธรรมประกอบด้วย
ประมวลจริ ยธรรมนี้ในมหาวิทยาลัย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกผูม้ ีความซื่อสัตย์เป็ นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.

๑๗
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๒) กรรมการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารหรื อประเภทอํานวยการ
เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็ นข้าราชการในส่ วนราชการที่ได้รับคัดเลือก
จากข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการนั้น ตามวิธีการ
ดําเนินการที่แต่ละส่ วนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่ วนราชการและ
รองหัวหน้า ส่ วนราชการร่ วมกันเสนอ
ให้หวั หน้ากลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
จริ ยธรรม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั และเป็ นผูม้ ีเกียรติ เป็ น
ที่ยอมรับของส่ วนราชการนั้น

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมใน
มหาวิทยาลัย ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
ให้ส่งเรื่ องให้อธิการบดีเพื่อปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับ
ประมวลจริ ยธรรมนี้ในหน่วยงานเมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้สภา
มหาวิทยาลัยโดยพลัน ถ้าสภามหาวิทยาลัย มิได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายใน
หกสิ บวัน นับแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่ อง ให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(๔) ส่ งเรื่ องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็น
ว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสําคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่ วนราชการ และยัง
ไม่มีคาํ วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
(๕) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๖) ประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
และบุคลากรและรายงานผลการประเมินต่ออธิการบดี
(๗) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อการ
อื่นที่เห็นสมควรต่อสภามหาวิทยาลัย
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่สภา
มหาวิทยาลัย มอบหมาย

๑๘
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวล
จริ ยธรรมนี้ในส่ วนราชการ
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในส่ วนราชการ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม ให้ส่งเรื่ องให้
หัวหน้าส่ วนราชการเพื่อปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้โดยเร็ ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวล
จริ ยธรรมนี้ในส่ วนราชการ เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน
ถ้า ก.พ. มิได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ ก.พ. รับเรื่ อง ให้คาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(๔) ส่ งเรื่ องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ อง
สําคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่ วนราชการ และยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของ
ก.พ. หรื อผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๕) คุม้ ครองและประกันความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงาน
คุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการ
(๖) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ของ
หัวหน้าส่ วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นาํ ข้อบังคับว่าด้วยการ
ประชุมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้บงั คับ
ข้อ ๑๕ อธิการบดีและผูบ้ ริ หารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ทาํ หน้าที่เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ควบคุมให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้ สนับสนุนส่ งเสริ มผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มี
ผลงานและความรู ้ความสามารถ และปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) คุม้ ครองและประกันความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมของ
คณะกรรมการจริ ยธรรม
(๒) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่
หัวหน้าหน่วยงาน ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ คณบดี อํานวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการผูใ้ ด
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ ข้าราชการผูถ้ ูกกล่าวหานั้นไม่อาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสัง่ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งหรื อคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั หรื อการ
ดําเนินการใดที่เป็ นผลร้ายหรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ของข้าราชการผูก้ ล่าวหานั้น
จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว

๑๙
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
คุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรื อเลื่อนตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อการอื่นที่
เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นาํ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองมาใช้บงั คับ
ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่ วนราชการ และผูบ้ ริ หารส่ วนราชการตั้งแต่ผดู ้ าํ รง
ตําแหน่งประเภทบริ หารประเภทอํานวยการ หรื อดํารงตําแหน่งประเภทอื่นที่ทาํ
หน้าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ และประพฤติ
ตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ควบคุมให้ผอู ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ สนับสนุนส่ งเสริ มผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานและความรู ้ความสามารถ และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้ โดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) คุม้ ครองและประกันความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงาน
คุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการ
(๒) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่
หัวหน้าส่ วนราชการ ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการตั้งแต่ประเภทอํานวยการขึ้นไป ถูก

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๓) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
อย่างสมํ่าเสมอ
(๔) ติดตามสอดส่ องให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
นี้อย่างเคร่ งครัด
(๕) ปฏิบตั ิตามมติหรื อคําวินิจฉัย สภามหาวิทยาลัย หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรม ในกรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมมีคาํ วินิจฉัยใด และ
หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตน
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมไปให้สภามหาวิทยาลัย วินิจฉัยได้
เว้นแต่กรณี น้ นั มีคาํ วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย วินิจฉัยเสร็ จเด็ดขาดไว้แล้ว
(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อการอื่นตามที่เห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒๐
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้าราชการผูใ้ ดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ ข้าราชการผูถ้ ูก
กล่าวหานั้นไม่อาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสัง่ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
เงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งหรื อคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั หรื อการดําเนินการใดที่เป็ นผลร้ายหรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ของ
ข้าราชการผูก้ ล่าวหานั้น จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมประจําส่ วนราชการแล้ว
(๓) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
สมํ่าเสมอ
(๔) ติดตามสอดส่ องให้ขา้ ราชการในส่ วนราชการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างเคร่ งครัด
(๕) ปฏิบตั ิตามมติหรื อคําวินิจฉัย ก.พ. หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม
คําแนะนําของผูต้ รวจการแผ่นดิน ในกรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมมีคาํ วินิจฉัย
ใด และหัวหน้าส่ วนราชการไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็น
ของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมไปให้ ก.พ. วินิจฉัยได้ เว้นแต่
กรณี น้ นั มีคาํ วินิจฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรื อ ก.พ. วินิจฉัยเสร็ จเด็ดขาดไว้
แล้ว
(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อการอื่นตามที่เห็นสมควร
เสนอต่อ ก.พ.

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๒๑
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการ
แผ่นดิน หรื อ ก.พ.มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้จดั ตั้งกลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่ วนราชการ มีหน้าที่คุม้ ครองจริ ยธรรมตามประมวลจริ ยธรรมนี้
ซึ่งมีความเป็ นอิสระ โดยมีขา้ ราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับต้น
ขึ้นไปเป็ นหัวหน้ากลุ่ม และมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ น
แบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
สมํ่าเสมอ
(๒) สื บสวนข้อเท็จจริ งการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมเพื่อรายงานผลให้หวั หน้า
ส่ วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอหรื ออาจดําเนินการตามที่หวั หน้า
ส่ วนราชการมอบหมาย หรื อตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ น
ธรรม ให้นาํ ความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กบั ข้าราชการในกลุ่มงานคุม้ ครอง
จริ ยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
(๔) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมประจําส่ วน
ราชการ

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๒๒
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กาํ หนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่
หัวหน้าส่ วนราชการคณะกรรมการจริ ยธรรม หรื อตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้
โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ าํ รงตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส่ วนที่ ๒
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
ข้อ ๑๘ การฝ่ าฝื นจริ ยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวล
จริ ยธรรมนี้เป็ นความผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณี การฝ่ าฝื นจริ ยธรรม ผูบ้ งั คับบัญชาอาจสัง่ ลงโทษทาง
วินยั ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อหรื อสัง่ ให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๒๐ ให้หวั หน้าส่ วนราชการ คณะกรรมการจริ ยธรรม และ ก.พ.
ส่ งเสริ มจริ ยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรื อโอนข้าราชการ ให้ใช้
พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ ้ นั พิจารณาควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถ

ส่ วนที่ ๒
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรมและการป้ องกันการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
ข้อ ๑๖ การฝ่ าฝื นจริ ยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริ ยธรรม
นี้เป็ นความผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ หรื อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ เมื่อมีกรณี การฝ่ าฝื นจริ ยธรรม ผูบ้ งั คับบัญชาอาจสัง่ ลงโทษทาง
วินยั ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อหรื อสัง่ ให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดี หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการจริ ยธรรม และ
สภามหาวิทยาลัย ส่ งเสริ มจริ ยธรรมข้าราชการและป้ องกันการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรื อโอนข้าราชการ
ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ ้ นั พิจารณาควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถ

๒๓
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
(๒) ปลูกฝังจริ ยธรรมให้ขา้ ราชการใหม่ จัดให้ขา้ ราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบประมวลจริ ยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่ วนที่เกี่ยวกับ
จริ ยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ผูบ้ ริ หาร และข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
(๔) คุม้ ครองข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่ วนราชการที่ถือปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้โดยเคร่ งครัด
(๖) ตอบข้อสงสัยหรื อคําถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
(๘) เผยแพร่ ให้ประชาชน ผูเ้ ป็ นคู่สมรส ญาติ พี่นอ้ ง พรรคพวกเพื่อนฝูง
ของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผูม้ าติดต่อราชการทราบประมวลจริ ยธรรม
ของข้าราชการ เพื่อไม่ทาํ การอันเป็ นการส่งเสริ มหรื อก่อให้เกิดการฝ่ าฝื น
จริ ยธรรม
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ในเรื่ องใด
ข้าราชการอาจเสนอเรื่ องที่เป็ นปั ญหาดังกล่าวให้หวั หน้ากลุ่มงานคุม้ ครอง
จริ ยธรรมของส่ วนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอคําวินิจฉัยหรื ออนุญาต

แนวปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(๒) ปลูกฝังจริ ยธรรมให้ขา้ ราชการจัดให้ขา้ ราชการลงลายมือ
ชื่อรับทราบประมวลจริ ยธรรมให้มีการบันทึกประวัติในส่ วนที่เกี่ยวกับจริ ยธรรม
ของข้าราชการแต่ละคน
(๓) จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม ความรู ้ ความเข้าใจประมวล
จริ ยธรรมผูบ้ ริ หาร และข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอ
(๔) ประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
(๕) คุม้ ครองข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
เพียงพอ
(๖) ยกย่องข้าราชการและส่ วนราชการที่ถือปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้โดยเคร่ งครัด
(๗) ตอบข้อสงสัยหรื อคําถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้
(๘) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
(๙) เผยแพร่ ให้ประชาชน ผูเ้ ป็ นคู่สมรส ญาติ พี่นอ้ ง พรรคพวก
เพื่อนฝูงของข้าราชการตลอดจนประชาชนผูม้ าติดต่อราชการทราบประมวล
จริ ยธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ทาํ การอันเป็ นการส่ งเสริ มหรื อก่อให้เกิดการ
ฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
(๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้

๒๔
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
แล้วแต่กรณี จากคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ ในกรณี ที่เรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสําคัญ
หรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่ วนราชการ และยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของ ก.พ.
หรื อผูต้ รวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณี คณะกรรมการจริ ยธรรมอาจส่ งเรื่ องให้ ก.พ.
วินิจฉัย
ในกรณี ที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่ องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็ นเรื่ องสําคัญอันควร
แก่การขอคําแนะนําจากผูต้ รวจการแผ่นดินก็ให้กระทําได้
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม ก.พ. หรื อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินไม่ตอ้ งรับผิดทางวินยั
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องดําเนินการเรื่ องใดโดยด่วน หากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรื อประโยชน์ของทางราชการ และ
ไม่อาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ทนั ข้าราชการอาจขอคําแนะนํา
จากหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการที่ตนสังกัด
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ตอ้ งให้
คําแนะนําตามสมควรตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม ก.พ. หรื อ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน หากไม่มีคาํ วินิจฉัยในเรื่ องที่เป็ นปัญหามาก่อน หัวหน้ากลุ่ม
งานคุม้ ครองจริ ยธรรมอาจให้คาํ แนะนําโดยยึดประโยชน์สูงสุ ดของส่ วนรวมเป็ น
สําคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างความสํานึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ของปวงชน และการดํารง
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมและ ก.พ.ทราบ
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ข้อ ๑๙ เมื่อมีปัญหาการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ในเรื่ องใด
ข้าราชการอาจเสนอเรื่ องที่เป็ นปั ญหาดังกล่าวให้คณะกรรมจริ ยธรรมเพื่อขอคํา
วินิจฉัยหรื ออนุญาตแล้วแต่กรณี ในกรณี ที่เรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสําคัญหรื อมี
ผลกระทบในวงกว้าง และยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
จริ ยธรรมอาจส่ งเรื่ องให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ในกรณี ที่ สภามหาวิทยาลัย เห็นว่าเรื่ องดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
เป็ นเรื่ องสําคัญอันควรแก่การขอคําแนะนําจากผูต้ รวจการแผ่นดินก็ให้กระทําได้
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม
สภามหาวิทยาลัย หรื อผูต้ รวจการแผ่นดินไม่ตอ้ งรับผิดทางวินยั
ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องดําเนินการเรื่ องใดโดยด่วน หากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรื อประโยชน์ของทางราชการ และ
ไม่อาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ทนั ข้าราชการอาจขอคําแนะนํา
จากประธานกรรมการจริ ยธรรม โดยยึดประโยชน์สูงสุ ดของส่ วนรวมเป็ นสําคัญ
ทั้งต้องมุ่งสร้างความสํานึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ของ
ข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมัน่ ของผูร้ ับ บริ การและการดํารงตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมและสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของประธานกรรมการจริ ยธรรม
ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริ ยธรรม สภามหาวิทยาลัย หรื อผูต้ รวจการแผ่นดิน
เคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุ จริ ตไม่ตอ้ งรับผิดทางวินยั

๒๕
ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ.
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรม
ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริ ยธรรม ก.พ. หรื อผูต้ รวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัย
ไว้แล้วโดยสุ จริ ตไม่ตอ้ งรับผิดทางวินยั
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ให้ดาํ เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงาน
คุม้ ครองจริ ยธรรมในส่ วนราชการทุกแห่งภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประมวล
จริ ยธรรมนี้มีผลใช้บงั คับ
ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ประมวลจริ ยธรรมนี้มีผลใช้บงั คับ
ให้ ก.พ. จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดําเนิน
การปรับปรุ งแนวทางการปฏิบตั ิหรื อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริ ยธรรมให้
เหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจาก
ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรม คณะกรรมการจริ ยธรรม หัวหน้า
ส่ วนราชการ และผูต้ รวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวางและต้องดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ครบหนึ่งปี ของ
การใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้
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