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คู่มือประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการและบุคลากร  

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

พ.ศ. 2559 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาํหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาํหนดขึ้น โดยจะตอ้งมีกลไกและระบบในการดาํเนินงาน 

เพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ใหถ้ือวา่เป็นการกระทาํผิดทางวินยั 

ก.พ. ในฐานะองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนไดพ้ิจารณาโดยถี่ถว้นแลว้เห็นวา่ ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนทุกตาํแหน่งมีหนา้ที่

ที่ตอ้งปฏิบตัิเพื่อใหร้าชการแผน่ดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่สงัคม ดงันั้น การใชอ้าํนาจเพื่อใหห้นา้ที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 

ขา้ราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตอ้งมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอนัพึงทาํ เพราะนาํประโยชน์ใหเ้กิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอนัพึงเวน้ เพราะ

เป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกนัขึ้นเป็นจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนอนัเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกบัความเป็นขา้ราชการ 

อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผูต้รวจการแผ่นดินมีอาํนาจหนา้ที่เสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํในการจดัทาํหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

และส่งเสริมใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐ มีจิตสาํนึกในดา้นจริยธรรม รวมทั้งมีหนา้ที่รายงานการกระทาํที่มีการ 

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผู้ท้ี่รับผิดชอบในการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาํเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 

๒๗๙ ดงันั้น บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนทุกตาํแหน่งจึงมีหนา้ที่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 

มีความเป็นกลางทางการเมือง อาํนวยความสะดวก และใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม

สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ที่ของรัฐ ๙ ประการของสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ดงันี้ 



๒ 
 

(๑) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตสาํนึกที่ดี ซื่อสตัย ์สุจริต และรับผิดชอบ 

(๓) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชนส์่วนตนและไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 

(๔) การยนืหยดัทาํในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

(๕) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบตัิ 

(๖) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

(๗) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

(๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

เพื่อให้เป็นไปตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบค่านิยมหลกัสําหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ และประมวลจริยธรรมตามที่ กพ. กาํหนด

มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรจึงเห็นสมควรกาํหนดคู่มือประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมสําหรับขา้ราชการและบุคลากร                           

ใหข้า้ราชการและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรเกิดสาํนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนา้ที่ ผดุงเกียรติ มีศกัดิ์ศรีและเป็นตวัอยา่งอนัดีงาม ควรแก่ความไวว้างใจ

และเชื่อมัน่ของบุคคลทัว่ไป และดาํรงตนตั้งมัน่เป็นแบบอยา่งที่ดีงาม สมกบัความเป็นขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ผูท้รงเป็นตวัอยา่งแห่งธรรมจรรยา 

อนัสูงสุด เพื่อใชบ้งัคบัเป็นมาตรฐาน ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 



๓ 
 

 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ขอ้ ๑ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัครบ

เกา้สิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ้ ๒ ในประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา่ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพล

เรือน ฉบบันี้ 

“ขา้ราชการ” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือน พนกังานราชการ และ

ลูกจา้งในสงักดัราชการพลเรือน 

“หวัหนา้ส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรณีที่

เป็นขา้ราชการส่วนภูมิภาค 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา่ คณะกรรมการจริยธรรม

ประจาํส่วนราชการ 

“ของขวญั” หมายความวา่ ของขวญัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการขดักนั

ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ขอ้ ๑ ประมวลจริยธรรมสาํหรับขา้ราชการและบุคลากร นี้ใหใ้ชบ้งัคบั

ตั้งแต่วนัที่ประกาศใช ้

ขอ้ ๒ ในประมวลจริยธรรมสาํหรับขา้ราชการและบุคลากรนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา่ ประมวลจริยธรรมสาํหรับ

ขา้ราชการพลเรือนและบุคลากร ฉบบันี้ 

“ขา้ราชการ” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือน พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานราชการ และลูกจา้งในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

“หวัหนา้หน่วยงาน” หมายความวา่ คณบดี และหวัหนา้หน่วยงาน

เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา่ คณะกรรมการจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชรวา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร ทาํหนา้ที่คณะกรรมการจริยธรรม 

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 



๔ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

 

 

 

 

 

หมวด ๒ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ขอ้ ๓ ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในจริยธรรมและยนืหยดักระทาํในสิ่งที่

ถูกตอ้งและเป็นธรรมโดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา และไม่กระทาํการ

เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือมีผูท้กัทว้งวา่การกระทาํใด

ของขา้ราชการอาจขดัประมวลจริยธรรม ขา้ราชการตอ้งไม่กระทาํการดงักล่าว 

หรือหากกาํลงักระทาํการดงักล่าว ตอ้งหยดุกระทาํการ 

และส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวนิิจฉยั ในกรณีที่คณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉยัวา่การกระทาํนั้นขดัประมวลจริยธรรม ขา้ราชการจะกระทาํการ

นั้นมิได ้

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ขา้ราชการมีหนา้ที่

ตอ้งรายงานการฝ่าฝืนดงักล่าวพร้อมพยานหลกัฐาน (หากมี) ต่อหวัหนา้ส่วน

ราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลนั 

“ของขวญั” หมายความวา่ ของขวญัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการขดักนั

ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 

หมวด ๒ 

จริยธรรมข้าราชการและบุคลากร 

ขอ้ ๓ ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในจริยธรรมและยนืหยดักระทาํในสิ่งที่

ถูกตอ้งและเป็นธรรมโดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมาและไม่

กระทาํการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือมีผูท้กัทว้งวา่การ

กระทาํใดของขา้ราชการอาจขดัประมวลจริยธรรม ขา้ราชการตอ้งไม่กระทาํการ

ดงักล่าว หรือหากกาํลงักระทาํการดงักล่าว ตอ้งหยดุกระทาํการและส่งเรื่องให้

คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาวินิจฉยั ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรม

วินิจฉยัวา่ การกระทาํนั้นขดัประมวลจริยธรรม ขา้ราชการจะกระทาํการนั้นมิได ้

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ขา้ราชการ

มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการฝ่าฝืนดงักล่าวพร้อมพยานหลกัฐาน (หากมี) ต่อหวัหนา้

หน่วยงานและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลนั 



๕ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ในกรณีที่หวัหนา้ส่วนราชการเป็นผูฝ้่าฝืนจริยธรรมตอ้งรายงานต่อ

ปลดักระทรวง หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือชั้นขึ้นไปของหวัหนา้ส่วนราชการนั้น

แลว้แต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตอ้งรายงานการดาํรงตาํแหน่งทั้งที่ไดร้ับค่าตอบแทนและไม่ไดร้ับ

ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน 

ราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุน้ใหญ่ ต่อหวัหนา้

ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ            

อาจขดัแยง้กบัการปฏิบตัิหนา้ที่หรืออาจทาํใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่เสียหาย ความใน

ขอ้นี้ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเป็นลูกจา้ง การรับจา้งทาํของ การเป็นตวัแทน                     

การเป็นนายหนา้และการมีนิติสมัพนัธ์อื่นในทาํนองเดียวกนัดว้ย 

 (๔) ในกรณีที่ขา้ราชการเขา้ร่วมประชุมและพบวา่มีการกระทาํซึ่งมี

ลกัษณะตาม (๒) ของขอ้นี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลกัษณะตาม (๒) ของขอ้นี้

ผา่นขา้ราชการ ขา้ราชการมีหนา้ที่ตอ้งคดัคา้นการกระทาํดงักล่าว และบนัทึกการ

คดัคา้นของตนไวใ้นรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการตอ้งมีจิตสาํนึกที่ดีและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

เสียสละ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้           

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

ในกรณีที่หวัหนา้หน่วยงานเป็นผูฝ้่าฝืนจริยธรรมตอ้งรายงาน

ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือชั้นขึ้นไปของหวัหนา้หน่วยงานนั้นแลว้แต่กรณี และหรือ

คณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตอ้งรายงานการดาํรงตาํแหน่งทั้งที่ไดร้ับค่าตอบแทนและ

ไม่ไดร้ับค่าตอบแทนในนิติบุคคล  ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์าร

มหาชน ราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุน้ใหญ่  

ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ           

อาจขดัแยง้กบัการปฏิบตัิหนา้ที่หรืออาจทาํใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่เสียหาย 

ความในขอ้นี้ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเป็นลูกจา้ง การรับจา้งทาํของ 

การเป็นตวัแทน การเป็นนายหนา้และการมีนิติสมัพนัธ์อื่นในทาํนองเดียวกนัดว้ย 

 (๔) ในกรณีที่ขา้ราชการเขา้ร่วมประชุมและพบวา่มีการกระทาํ

ซึ่งมีลกัษณะตาม (๒) ของขอ้นี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลกัษณะตาม (๒) ของ

ขอ้นี้ผา่นขา้ราชการ ขา้ราชการมีหนา้ที่ตอ้งคดัคา้นการกระทาํดงักล่าวและบนัทึก

การคดัคา้นของตนไวใ้นรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการตอ้งมีจิตสาํนึกที่ดีและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

เสียสละ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้           

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 



๖ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๑) อุทิศตนใหก้บัการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 

และเตม็กาํลงัความสามารถที่มีอยู ่ในกรณีที่ตอ้งไปปฏิบตัิงานอื่นของรัฐดว้ย 

จะตอ้งไม่ทาํใหง้านในหนา้ที่เสียหาย 

(๒) ละเวน้จากการกระทาํทั้งปวงที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ตาํแหน่งหนา้ที่ของตนหรือของขา้ราชการอื่น ไม่กา้วก่ายหรือแทรกแซงการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของขา้ราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุ้ลพินิจและตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู้ 

ความสามารถ เยีย่งที่ปฏิบตัิในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน            

ตามขอ้มูลพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบตัิหนา้ที่ ตอ้งรีบแกไ้ขให้

ถูกตอ้ง และแจง้ใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบโดยพลนั 

(๕) ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหนา้ที่ตรวจสอบตาม

กฎหมายหรือประชาชนตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานที่มีหนา้ที่ตรวจสอบ

ตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 

โดยใหข้อ้มูลที่เป็นจริงและครบถว้น เมื่อไดร้ับคาํร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่สัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

ราชการ ในกรณีที่สัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องดงักล่าว ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาบนัทึก

เรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามคาํสัง่เพื่อใหผู้ส้ัง่พิจารณาสัง่การต่อไป 

(๑) อุทิศตนใหก้บัการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบ

ระมดัระวงั และเตม็กาํลงัความ สามารถที่มีอยู ่ในกรณีที่ตอ้งไปปฏิบตัิงานอื่น

ของรัฐดว้ย จะตอ้งไม่ทาํใหง้านในหนา้ที่เสียหาย 

(๒) ละเวน้จากการกระทาํทั้งปวงที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อตาํแหน่งหนา้ที่ของตนหรือของขา้ราชการอื่น ไม่กา้วก่ายหรือแทรกแซง            

การปฏิบตัิหนา้ที่ของขา้ราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุ้ลพินิจและตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู้ 

ความสามารถ เยีย่งที่ปฏิบตัิในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน            

ตามขอ้มูลพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบตัิหนา้ที่ ตอ้งรีบ

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง และแจง้ใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบโดยพลนั 

(๕) ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหนา้ที่

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานที่มี

หนา้ที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยใหข้อ้มูลที่       

เป็นจริงและครบถว้น เมื่อไดร้ับคาํร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่สัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่ราชการ ในกรณีที่สัง่ราชการ ดว้ยวาจาในเรื่องดงักล่าว ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

บนัทึกเรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามคาํสัง่เพื่อใหผู้ส้ัง่พิจารณาสัง่การต่อไป 



๗ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขอ้ ๕ ขา้ราชการตอ้งแยกเรื่องส่วนตวัออกจากตาํแหน่งหนา้ที่ และยดึถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกวา่ประโยชนส์่วนตน โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่นาํความสมัพนัธ์ส่วนตวัที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่วา่จะเป็นญาติพี่

นอ้ง พรรคพวกเพื่อนฝงู หรือผูม้ีบุญคุณส่วนตวั มาประกอบการใชดุ้ลพินิจให้

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบตัิต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น

เพราะชอบหรือชงั 

(๒) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงิน ทรัพยส์ิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอาํนวย

ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้

แต่ไดร้ับอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

  (๓) ไม่กระทาํการใด หรือดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบตัิการใดในฐานะ

ส่วนตวั ซึ่งก่อใหเ้กิดความเคลือบแคลงหรือสงสยัวา่จะขดักบัประโยชน์ส่วนรวม

ที่อยูใ่นความรับผดิชอบของหนา้ที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสยั ใหข้า้ราชการผูน้ั้นยตุิการกระทาํ

ดงักล่าวไวก้่อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หวัหนา้ส่วนราชการ และ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉยัเป็น

ประการใดแลว้จึงปฏิบตัิตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่รับผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหนา้ที่

อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ขา้ราชการตอ้ง

ขอ้ ๕ ขา้ราชการตอ้งแยกเรื่องส่วนตวัออกจากตาํแหน่งหนา้ที่ และยดึถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกวา่ประโยชนส์่วนตน โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่นาํความสมัพนัธ์ส่วนตวัที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่วา่จะเป็น

ญาติพี่นอ้ง พรรคพวก เพื่อนฝงู หรือผูม้ีบุญคุณส่วนตวั มาประกอบการใช้

ดุลพินิจใหเ้ป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบตัิต่อบุคคลนั้น             

ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชงั 

(๒) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงิน ทรัพยส์ิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง

อาํนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรือ

ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

   (๓) ไม่กระทาํการใด หรือดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบตัิการใดใน

ฐานะส่วนตวั ซึ่งก่อใหเ้กิดความเคลือบแคลงหรือสงสยัวา่จะขดักบัประโยชน์

ส่วนรวมที่อยูใ่นความรับผดิชอบของหนา้ที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสยั ใหข้า้ราชการผูน้ั้นยตุิ

การกระทาํดงักล่าวไวก้่อน แลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หวัหนา้หน่วยงาน และ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉยั เป็น

ประการใดแลว้จึงปฏิบตัิตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่รับผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ

หนา้ที่อื่นในราชการ ขา้ราชการตอ้งยดึถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั         



๘ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ยดึถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ในกรณีที่มีความขดัแยง้ระหวา่ง

ประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชนส์่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตนหรือ

ส่วนกลุ่ม อนัจาํเป็นตอ้งวินิจฉยัหรือชี้ขาด ตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการและ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั 

ขอ้ ๖ ขา้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศยั

ตาํแหน่งหนา้ที่และไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชนส์่วนรวม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้อ้ื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับ

ซึ่งของขวญัแทนตนหรือญาติของตน ไม่วา่ก่อนหรือหลงัดาํรงตาํแหน่งหรือ

ปฏิบตัิหนา้ที่ไม่วา่จะเกี่ยวขอ้งหรือไม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่หรือไม่กต็าม 

เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรือเป็นการใหต้าม 

ประเพณีหรือใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

 

(๒) ไม่ใชต้าํแหน่ง หรือกระทาํการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

เพราะมีอคติ 

(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมตัิโครงการ การดาํเนินการ หรือการทาํนิติกรรม

หรือสญัญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดป้ระโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 

ในกรณีที่มีความขดัแยง้ระหวา่งประโยชนข์องทางราชการ หรือประโยชน์

ส่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อนัจาํเป็นตอ้งวินิจฉยัหรือชี้ขาด 

ตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั 

 

ขอ้ ๖ ขา้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศยั

ตาํแหน่งหนา้ที่และไม่กระทาํการ  อนัเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมใหผู้อ้ื่นเรียก รับ หรือ

ยอมรับซึ่งของขวญั เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนการศึกษาดูงานจากธุรกิจที่เป็น

ลูกคา้ของหน่วยงาน ของแถมหรือผลประโยชน์จากการจดัซื้อจดัจา้ง                 

ไม่วา่ก่อนหรือหลงัดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบตัิหนา้ที่ไม่วา่จะเกี่ยวขอ้งหรือไม่

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่หรือไม่กต็าม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา 

หรือเป็นการใหต้ามประเพณีหรือใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

(๒) ไม่ใชท้รัพยส์ินและบุคลากรของมหาวิทยาลยัเพื่อ

ประโยชนแ์ละกิจธุระส่วนตวั  

(๓) ไม่ใชต้าํแหน่ง หรือกระทาํการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่

บุคคลใด เพราะมีอคติ 



๙ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ๗ ขา้ราชการตอ้งเคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อยา่งตรงไปตรงมาโดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีที่

ชอบดว้ยกฎหมายในกรณีมีขอ้สงสยั หรือมีขอ้ทกัทว้งวา่การกระทาํไม่ชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(๔) ไม่เสนอ หรืออนุมตัิโครงการ การดาํเนินการ หรือการทาํ

นิติกรรมหรือสญัญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดป้ระโยชน์อนัมิควรได ้               

โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

  (๕) ไม่ใชข้อ้มูลความลบัของหน่วยงานเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ของตน 

  (๖) ไม่รับทาํงานนอกหน่วยงานของมหาวทิยาลยัที่เบียดบงัเวลา

ราชการ อนัก่อใหเ้กิดผลเสียต่องานในหนา้ที่ 

  (๗) ไม่ใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือจ่ายผลประโยชน์เพื่อหวงั

ความเจริญกา้วหนา้ของตน 

  (๘) ไม่ใชอ้าํนาจ ตาํแหน่งหนา้ที่ช่วยใหญ้าติ พี่ นอ้ง หรือคนที่

คุน้เคยเขา้ทาํงานในมหาวิทยาลยั 

  (๙) ไม่รับทาํงานหลงัเกษียณอายใุหก้บัหน่วยงานที่มี

ผลประโยชน์ขดักนักบัมหาวิทยาลยั 

ขอ้ ๗ ขา้ราชการตอ้งเคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อยา่งตรงไปตรงมา โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่ชอบดว้ยกฎหมายในกรณีมีขอ้สงสยั หรือมีขอ้ทกัทว้งวา่การ

กระทาํไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีที่

ชอบดว้ยกฎหมาย ขา้ราชการตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้หน่วยงานและคณะกรรมการ



๑๐ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขา้ราชการตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้ส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา 

และจะดาํเนินการต่อไปไดต้่อเมื่อไดข้อ้ยตุิจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหนา้ที่แลว้ 

 (๒) ในกรณีที่เห็นวา่คาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา หรือการดาํเนินการใดที่ตนมี

ส่วนเกี่ยวขอ้งไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ตอ้งทกัทว้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้

(๓) ในกรณีที่เห็นวา่มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งทาํเรื่อง

เสนอใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องใหส้าํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีดาํเนินการใหไ้ดข้อ้ยตุิทางกฎหมายต่อไป 

(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใชห้รือแนะนาํใหใ้ชช้่องวา่งของกฎหมายที่อยูใ่น

ความรับผดิชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น และตอ้งเร่งแกไ้ข

ช่องวา่งดงักล่าวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมใหบุ้คคลอื่นอาศยัชื่อตนเองถือครองทรัพยส์ิน สิทธิ หรือ

ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอนัเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชช้ื่อบุคคลอื่นถือ

ครองสิ่งดงักล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพยส์ินของตน 

(๖) เมื่อทราบวา่มีการละเมิด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายในส่วนราชการ

ของตน หวัหนา้ส่วนราชการตอ้งดาํเนินการที่จาํเป็น เพื่อใหเ้กิดการเคารพ

กฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดร้ับคาํร้อง หรือคาํแนะนาํจากผูต้รวจการแผน่ดิน หรือ

หน่วยงานอื่นวา่กฎหมายกฎ หรือขอ้บงัคบั ที่อยูใ่นความรับผดิชอบของส่วน

จริยธรรมพิจารณาและจะดาํเนินการต่อไปไดต้่อเมื่อไดข้อ้ยตุิจากหน่วยงานที่มี

อาํนาจหนา้ที่แลว้ 

 (๒) ในกรณีที่เห็นวา่คาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา หรือการดาํเนินการใด

ที่ตนมีส่วนเกี่ยวขอ้งไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ตอ้ง

ทกัทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้

(๓) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใชห้รือแนะนาํใหใ้ชช้่องวา่งของกฎหมาย

ที่อยูใ่นความรับผดิชอบของตน  เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น และตอ้งเร่ง

แกไ้ขช่องวา่งดงักล่าวโดยเร็ว 

(๔) ไม่ยอมใหบุ้คคลอื่นอาศยัชื่อตนเองถือครองทรัพยส์ิน สิทธิ 

หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอนัเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชช้ื่อบุคคลอื่น

ถือครองสิ่งดงักล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพยส์ินของตน 

(๕) เมื่อทราบวา่มีการละเมิด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายใน

หน่วยงานของตน หวัหนา้หน่วยงานตอ้งดาํเนินการที่จาํเป็น เพื่อใหเ้กิดการ

เคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๖) เมื่อไดร้ับคาํร้อง หรือคาํแนะนาํจากหน่วยงานอื่นวา่

กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอ้บงัคบัที่อยูใ่นความรับผดิชอบของมหาวทิยาลยั 

สร้างภาระเกินสมควรแก่ผูร้ับบริการ หรือสร้างความไม่เป็นธรรมใหเ้กิดขึ้น           

ตอ้งดาํเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวโดยเร็ว 

 



๑๑ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม

ใหเ้กิดขึ้น ตอ้งดาํเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัดงักล่าวโดยเร็ว 

ขอ้ ๘ ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง

ทางการเมือง ใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยมีอธัยาศยัที่ดีและไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่

เป็นธรรม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิหนา้ที่ใหลุ้ล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน้การใช้

อาํนาจเกินกวา่ที่มีอยูต่ามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบตัิหนา้ที่ หรือดาํเนินการอื่น โดยคาํนึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาํการใหก้ระทบสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลหรือก่อภาระหรือหนา้ที่ใหบุ้คคลโดยไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอธัยาศยัที่ดี 

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลผูม้าติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง

ถิ่นกาํเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายคุวามพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ เวน้แต่จะดาํเนินการตาม

มาตรการที่รัฐกาํหนดขึ้น เพื่อขจดัอุปสรรค หรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้

สิทธิและเสรีภาพได ้เช่นเดียวกบับุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบตัิที่มีเหตุผล 

เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป 

 

 

ขอ้ ๘ ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง

ทางการเมือง ใหบ้ริการแก่ผูร้ับบริการดว้ยอธัยาศยัที่ดีและไม่เลือกปฏิบตัิ                

โดยไม่เป็นธรรม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิหนา้ที่ใหลุ้ล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน้

การใชอ้าํนาจเกินกวา่ที่มีอยูต่ามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบตัิหนา้ที่ หรือดาํเนินการอื่น โดยคาํนึงถึงศกัดิ์ศรี            

ความเป็นมนุษย ์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระทาํการใหก้ระทบสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหนา้ที่ใหบุ้คคลโดยไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการดว้ย

อธัยาศยัที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลผูม้าติดต่อโดยไม่เป็น

ธรรมในเรื่องถิ่นกาํเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ เวน้แต่

จะดาํเนินการตามมาตรการที่รัฐกาํหนดขึ้น เพื่อขจดัอุปสรรค หรือส่งเสริมให้

บุคคลสามารถใชส้ิทธิและเสรีภาพได ้เช่นเดียวกบับุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก

ปฏิบตัิที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป 



๑๒ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

 (๔) ละเวน้การใหส้มัภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การ

บรรยาย หรือการวิพากษว์ิจารณ์อนักระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เวน้

แต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลกัวิชา 

(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษใหแ้ก่ญาติพี่นอ้ง พรรคพวก เพื่อนฝงู

หรือผูม้ีบุญคุณและตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หนา้ผูใ้ด 

(๖) ไม่ลอกหรือนาํผลงานของผูอ้ื่นมาใชเ้ป็นของตนเองโดยมิไดร้ะบุ

แหล่งที่มา 

 

ขอ้ ๙ ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการอยา่งเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาใหเ้นิ่นชา้และใชข้อ้มูลข่าวสารที่

ไดม้าจากการดาํเนินงานเพื่อการในหนา้ที่และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน

อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงโดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

วางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ใชข้อ้มูลที่ไดม้าจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอื่น อนัไม่ใช่การ

ปฏิบตัิหนา้ที่โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจ้ริงอยา่งครบถว้นในกรณีที่กระทาํการอนั

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมตัิตามคาํขอของ

บุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเวน้แต่การอนัคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิ

 (๔) ละเวน้การใหส้มัภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 

การบรรยาย หรือการวิพากษ ์วิจารณ์ อนักระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง 

เวน้แต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลกัวิชา 

(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษใหแ้ก่ญาติพี่นอ้ง พรรคพวก 

เพื่อนฝงูหรือผูม้ีบุญคุณและตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หนา้

ผูใ้ด 

(๖) ไม่ลอกหรือนาํผลงานของผูอ้ื่นมาใชเ้ป็นของตนเองโดย

มิไดร้ะบุแหล่งที่มา 

ขอ้ ๙ ขา้ราชการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการอยา่งเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาใหเ้นิ่นชา้และใชข้อ้มูลข่าวสารที่

ไดม้าจากการดาํเนินงานเพื่อการในหนา้ที่และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน

อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงโดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

วางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ใชข้อ้มูลที่ไดม้าจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอื่น อนั

ไม่ใช่การปฏิบตัิหนา้ที่โดยเฉพาะ อยา่งยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคล

อื่น 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจ้ริงอยา่งครบถว้นในกรณีที่กระทาํ

การอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมตัิตามคาํขอ

ของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เวน้แต่การ อนัคณะกรรมการวิธี



๑๓ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ราชการทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองได้

กาํหนดยกเวน้ไว ้ทั้งนี้ จะตอ้งดาํเนินการภายในสิบหา้วนัทาํการ นบัแต่กระทาํ

การดงักล่าวหรือไดร้ับการร้องขอ 

ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการตอ้งมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ

มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเ้กิดผลดี

ที่สุดจนเตม็กาํลงัความสามารถ 

(๒) ใชง้บประมาณ ทรัพยส์ิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจดัให ้

ดว้ยความประหยดัคุม้ค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย 

(๓) ใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ที่ ตาม

คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

 (๑) ไม่แสดงการต่อตา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือสนบัสนุนใหน้าํการปกครองในระบอบอื่น

ที่ไม่มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมาใชใ้นประเทศไทย 

(๒) จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และไม่ละเมิดองคพ์ระมหากษตัริย ์

พระราชินี และพระรัชทายาทไม่วา่ทางกาย หรือทางวาจา 

ปฏิบตัิราชการทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองได้

กาํหนดยกเวน้ไว ้ทั้งนี้ จะตอ้งดาํเนินการภายในสิบหา้วนัทาํการ นบัแต่กระทาํ

การดงักล่าวหรือไดร้ับการร้องขอ 

ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการตอ้งมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ

มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้

เกิดผลดีที่สุดจนเตม็กาํลงัความสามารถ 

(๒) ใชง้บประมาณ ทรัพยส์ิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ

จดัให ้ดว้ยความประหยดั คุม้ค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย 

(๓) ใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิ

หนา้ที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

 (๑) ไม่แสดงการต่อตา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือสนบัสนุนใหน้าํการปกครองใน

ระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมาใชใ้นประเทศไทย 

(๒) จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และไม่ละเมิดองค์

พระมหากษตัริย ์พระราชินีและพระรัชทายาท ไม่วา่ทางกาย หรือทางวาจา 



๑๔ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีในการดาํรงตน รักษาชื่อเสียง

และภาพลกัษณ์ของราชการโดยรวม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลกัสาํคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มี

ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งประมวลจริยธรรมนี้กบัหลกัสาํคญัทางศีลธรรม ศาสนา หรือ

ประเพณี ขา้ราชการตอ้งเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉยั 

(๒) หวัหนา้ส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาในส่วนราชการทุกระดบัชั้น

ตอ้งปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่

ความสมัพนัธ์หรือบุญคุณส่วนตวั และควบคุมใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตาม

ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาในส่วนราชการทุกระดบัชั้น

ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมและยกยอ่งผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาที่มีความซื่อสตัย ์มีผลงาน

ดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยนัขนัแขง็ ไม่เลือกที่รักมกัที่ชงั และยดึมัน่ใน

ระบบคุณธรรม 

(๔) ไม่กระทาํการใดอนัอาจนาํความเสื่อมเสียและไม่ไวว้างใจใหเ้กิดแก่

ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 

 

 

 

ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีในการดาํรงตน รักษาชื่อเสียง

และภาพลกัษณ์ของราชการโดยรวม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลกัสาํคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี          

ในกรณีที่มีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งประมวลจริยธรรมนี้กบัหลกัสาํคญัทางศีลธรรม 

ศาสนา หรือประเพณี ขา้ราชการตอ้งเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาวินิจฉยั 

(๒) หวัหนา้หน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งปกครอง

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ เที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสมัพนัธ์หรือ

บุญคุณส่วนตวั และควบคุมใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม

โดยเคร่งครัด 

(๓) หวัหนา้หน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชาในส่วนราชการทุก

ระดบัชั้นตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมและ ยกยอ่งผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาที่มีความซื่อสตัย ์

มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยนัขนัแขง็ ไม่เลือกที่รักมกัที่ชงัและ

ยดึมัน่ในระบบคุณธรรม 

(๔) ไม่กระทาํการใดอนัอาจนาํความเสื่อมเสียและไม่ไวว้างใจ

ใหเ้กิดแก่หน่วยงานหรือราชการโดยรวม 

 

 

 



๑๕ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 

องคก์รคุม้ครองจริยธรรม 

ขอ้ ๑๓ ก.พ. มีหนา้ที่ควบคุมกาํกบัใหม้ีการปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมอยา่งทัว่ถึงและจริงจงั โดยมีอาํนาจหนา้ที่ ดงันี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกาํหนดการทั้งหลายอนัจาํเป็นแก่การใชบ้งัคบั

ประมวลจริยธรรม 

 (๒) คุม้ครองและประกนัความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ

คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 

(๓) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

ตรงไปตรงมามิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมใหเ้ป็นที่รับทราบอยา่งกวา้งขวางทั้ง

ในหมู่ขา้ราชการและประชาชน 

(๕) ส่งเสริมและยกยอ่งส่วนราชการ หวัหนา้ส่วนราชการ ผูบ้งัคบับญัชา 

และขา้ราชการที่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมอยา่งจริงจงั 

(๖) ติดตาม สอดส่องการใชบ้งัคบั และการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม

นี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยงัไม่มีการดาํเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้

หวัหนา้ส่วนราชการของขา้ราชการผูฝ้่าฝืนปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมได ้

หมวด ๓ 

ระบบและกลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 

หน่วยงานคุม้ครองจริยธรรม 

ขอ้ ๑๓ ใหม้ีคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อควบคุม กาํกบัใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดว้ย 

(๑) อธิการบดีหรือผูท้ี่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน 

(๒) ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเป็นกรรมการ  

(๓) ผูแ้ทนซึ่งเลือกจากคณบดีทุกคณะคดัเลือกกนัเอง จาํนวน ๑ 

คน และผูแ้ทนซึ่งเลือกจากผูอ้าํนวยการสาํนกั หรือหวัหนา้หน่วยงานที่มีชื่อเรียก

อยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคดัเลือกกนัเอง จาํนวน   ๑ คน เป็นกรรมการ  

(๔) ผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนซึ่งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งคณบดี 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั หรือหวัหนา้หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ จาํนวน ๑ คน และผูแ้ทนบุคลากร จาํนวน 1 คน  เป็นกรรมการ  

(๕) ใหน้ิติกร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี   เมื่อครบวาระแลว้อาจไดร้ับแต่งตั้งใหม่อีกกไ็ด ้

 

 



๑๖ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๗) ประสานงานกบัผูต้รวจการแผน่ดิน เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิตามค่านิยม

หลกัสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง และเจา้หนา้ที่ของรัฐ ตลอดจน

ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบ้งัคบัอยา่งจริงจงั มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหวัหนา้ส่วน

ราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และขา้ราชการทั้งปวง และจดัทาํรายงาน

ประจาํปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผูต้รวจการแผน่ดิน แลว้เผยแพร่ใหป้ระชาชน

ทราบ 

(๙) ตีความ และวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาอนัเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉยัปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบั

ประมวลจริยธรรมนี้ทุกปีและเผยแพร่ใหข้า้ราชการทราบเพื่อยดึถือและเป็น

แนวทางปฏิบตัิต่อไป 

(๑๑) ทบทวนวา่สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี 

(๑๒) ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกบั

ผูต้รวจการแผน่ดิน 

ขอ้ ๑๔ ให ้ก.พ. โดยขอ้เสนอของหวัหนา้ส่วนราชการ แต่งตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กาํกบัใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหวัหนา้ส่วนราชการเสนอจากผูท้รงคุณวฒุิ

ภายนอกผูม้ีความซื่อสตัยเ์ป็นประจกัษโ์ดยไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ๑๔ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ที่ ดงันี้ 

(๑) ควบคุม กาํกบัส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบั

ประมวลจริยธรรมนี้ในมหาวิทยาลยั 



๑๗ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๒) กรรมการผูด้าํ รงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการ

เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นขา้ราชการในส่วนราชการที่ไดร้ับคดัเลือก

จากขา้ราชการพนกังานราชการและลูกจา้งของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการ

ดาํเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒุิภายนอกสองคน ซึ่งหวัหนา้ส่วนราชการและ

รองหวัหนา้ ส่วนราชการร่วมกนัเสนอ 

ใหห้วัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรม 

กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั และเป็นผูม้ีเกียรติ เป็น

ที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมใน

มหาวิทยาลยั ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม           

ใหส้่งเรื่องใหอ้ธิการบดีเพื่อปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบั

ประมวลจริยธรรมนี้ในหน่วยงานเมื่อไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส้่งคาํวินิจฉยัใหส้ภา

มหาวิทยาลยัโดยพลนั ถา้สภามหาวิทยาลยั มิไดว้นิิจฉยัเป็นอยา่งอื่นภายใน             

หกสิบวนั นบัแต่วนัที่สภามหาวิทยาลยัรับเรื่อง ใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ

จริยธรรมเป็นที่สุด 

(๔) ส่งเรื่องใหส้ภามหาวิทยาลยัพิจารณาวินิจฉยัในกรณีที่เห็น

วา่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาํคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายส่วนราชการ และยงั

ไม่มีคาํวินิจฉยัของสภามหาวทิยาลยั  

(๕) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

ตรงไปตรงมา มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

(๖) ประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ

และบุคลากรและรายงานผลการประเมินต่ออธิการบดี  

(๗) เสนอแนะการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการ

อื่นที่เห็นสมควรต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๘) ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลยั มอบหมาย 



๑๘ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ที่ ดงันี้ 

(๑) ควบคุม กาํกบัส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวล

จริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 

(๒) สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม ใหส้่งเรื่องให้

หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวล

จริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส้่งคาํวนิิจฉยัให ้ก.พ. โดยพลนั 

ถา้ ก.พ. มิไดว้นิิจฉยัเป็นอยา่งอื่นภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหค้าํ

วินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๔) ส่งเรื่องให ้ก.พ.พิจารณาวินิจฉยัในกรณีที่เห็นวา่เรื่องนั้นเป็นเรื่อง

สาํคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายส่วนราชการ และยงัไม่มีคาํวนิิจฉยัของ 

ก.พ. หรือผูต้รวจการแผน่ดิน 

(๕) คุม้ครองและประกนัความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงาน

คุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ 

(๖) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

ตรงไปตรงมา มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ของ

หวัหนา้ส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงาน

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

ประชุมของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัมาใชบ้งัคบั 

ขอ้ ๑๕ อธิการบดีและผูบ้ริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลยัที่ทาํหนา้ที่เป็น

ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเ้ป็น

แบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ควบคุมใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตาม

ประมวลจริยธรรมนี้ สนบัสนุนส่งเสริมผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาที่มีความซื่อสตัย ์ มี

ผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหม้ี

อาํนาจหนา้ที่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คุม้ครองและประกนัความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ

คณะกรรมการจริยธรรม 

(๒) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

ตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่

หวัหนา้หน่วยงาน ผูบ้ริหารตั้งแต่ คณบดี อาํนวยการขึ้นไป  ถูกขา้ราชการผูใ้ด

กล่าวหาวา่ไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ ขา้ราชการผูถู้กกล่าวหานั้นไม่อาจ

ดาํเนินการเกี่ยวกบัการออกคาํสัง่แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั หรือการ

ดาํเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหนา้ที่ของขา้ราชการผูก้ล่าวหานั้น   

จะกระทาํมิไดเ้วน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 



๑๙ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

คุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อ

ประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตาํแหน่งขา้ราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่

เห็นสมควรต่อ ก.พ. 

(๙) ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 

ขอ้ ๑๖ หวัหนา้ส่วนราชการ และผูบ้ริหารส่วนราชการตั้งแต่ผูด้าํรง

ตาํแหน่งประเภทบริหารประเภทอาํนวยการ หรือดาํรงตาํแหน่งประเภทอื่นที่ทาํ

หนา้ที่เป็นผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติ

ตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ควบคุมใหผู้อ้ยูใ่ต ้

บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ สนบัสนุนส่งเสริมผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชาที่มีความซื่อสตัยม์ีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบตัิตาม

ประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหม้ีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คุม้ครองและประกนัความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงาน

คุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ 

(๒) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

ตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่

หวัหนา้ส่วนราชการ ผูบ้ริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภทอาํนวยการขึ้นไป ถูก

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้

อยา่งสมํ่าเสมอ 

(๔) ติดตามสอดส่องใหข้า้ราชการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม

นี้อยา่งเคร่งครัด 

(๕) ปฏิบตัิตามมติหรือคาํวนิิจฉยั สภามหาวิทยาลยั หรือ

คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคาํวินิจฉยัใด และ

หวัหนา้หน่วยงานไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัคาํวนิิจฉยันั้น ใหเ้สนอความเห็นของตน

และคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมไปใหส้ภามหาวิทยาลยั วินิจฉยัได ้

เวน้แต่กรณีนั้นมีคาํวินิจฉยัของสภามหาวทิยาลยั วินิจฉยัเสร็จเดด็ขาดไวแ้ลว้ 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ และ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควร

เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

(๗) ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลยัมอบหมาย 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขา้ราชการผูใ้ดกล่าวหาวา่ไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ ขา้ราชการผูถู้ก

กล่าวหานั้นไม่อาจดาํเนินการเกี่ยวกบัการออกคาํสัง่แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อน

เงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริงหรือคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินยั หรือการดาํเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหนา้ที่ของ

ขา้ราชการผูก้ล่าวหานั้น จะกระทาํมิไดเ้วน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนราชการแลว้ 

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

(๔) ติดตามสอดส่องใหข้า้ราชการในส่วนราชการปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้อยา่งเคร่งครัด 

(๕) ปฏิบตัิตามมติหรือคาํวนิิจฉยั ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม 

คาํแนะนาํของผูต้รวจการแผน่ดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคาํวินิจฉยั

ใด และหวัหนา้ส่วนราชการไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัคาํวนิิจฉยันั้น ใหเ้สนอความเห็น

ของตนและคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมไปให ้ก.พ. วินิจฉยัได ้เวน้แต่

กรณีนั้นมีคาํวนิิจฉยัของผูต้รวจการแผน่ดิน หรือ ก.พ. วินิจฉยัเสร็จเดด็ขาดไว้

แลว้ 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ และ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควร

เสนอต่อ ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๗) ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูต้รวจการ

แผน่ดิน หรือ ก.พ.มอบหมาย 

ขอ้ ๑๗ ใหจ้ดัตั้งกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้น

ตรงต่อหวัหนา้ส่วนราชการ มีหนา้ที่คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ 

ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีขา้ราชการซึ่งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้

ขึ้นไปเป็นหวัหนา้กลุ่ม และมีอาํนาจหนา้ที่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ดาํเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกยอ่งขา้ราชการที่เป็น

แบบอยา่งที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนขอ้เทจ็จริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหห้วัหนา้

ส่วนราชการพจิารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจดาํเนินการตามที่หวัหนา้

ส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรกไ็ด ้

(๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้อยา่งตรงไปตรงมามิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็น

ธรรม ใหน้าํความในขอ้ ๑๖ (๒) มาใชก้บัขา้ราชการในกลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรมดว้ย โดยอนุโลมโดยให ้ก.พ. เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ 

(๔) ทาํหนา้ที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วน

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๕) ดาํเนินการอื่นตามที่กาํหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่

หวัหนา้ส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ 

โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้าํรงตาํแหน่งในกลุ่มงานดงักล่าว 

 

ส่วนที ่๒ 

ระบบการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ขอ้ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวล

จริยธรรมนี้เป็นความผดิวินยัตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญตัิระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผูบ้งัคบับญัชาอาจสัง่ลงโทษทาง

วินยั วา่กล่าวตกัเตือน ทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือสัง่ใหไ้ดร้ับการพฒันาตามที่

เห็นสมควร 

ขอ้ ๒๐ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. 

ส่งเสริมจริยธรรมขา้ราชการ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการ ดงันี้ 

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ยา้ยหรือโอนขา้ราชการ ใหใ้ช้

พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้ั้นพิจารณาควบคู่กบัความรู้ความสามารถ 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรมและการป้องกนัการฝ่าฝืนจริยธรรม 

ขอ้ ๑๖ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรม

นี้เป็นความผดิวินยัตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๑๗ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผูบ้งัคบับญัชาอาจสัง่ลงโทษทาง

วินยั วา่กล่าวตกัเตือน ทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือสัง่ใหไ้ดร้ับการพฒันาตามที่

เห็นสมควร 

ขอ้ ๑๘ ใหอ้ธิการบดี หวัหนา้หน่วยงาน คณะกรรมการจริยธรรม และ 

สภามหาวิทยาลยั ส่งเสริมจริยธรรมขา้ราชการและป้องกนัการฝ่าฝืนจริยธรรม 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการ ดงันี้ 

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ยา้ยหรือโอนขา้ราชการ 

ใหใ้ชพ้ฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้ั้นพิจารณาควบคู่กบัความรู้ความสามารถ 



๒๓ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมใหข้า้ราชการใหม่ จดัใหข้า้ราชการลงลายมือชื่อ

รับทราบประมวลจริยธรรม จดัใหม้ีสมุดบนัทึกประวตัิในส่วนที่เกี่ยวกบั

จริยธรรมของขา้ราชการแต่ละคน รวมทั้งจดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

ผูบ้ริหาร และขา้ราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 

(๔) คุม้ครองขา้ราชการผูป้ฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่งเพียงพอ 

(๕) ยกยอ่งขา้ราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 

(๖) ตอบขอ้สงสยัหรือคาํถามเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จดัใหม้ีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้และดาํเนินการแกไ้ขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 

(๘) เผยแพร่ใหป้ระชาชน ผูเ้ป็นคู่สมรส ญาติ พี่นอ้ง พรรคพวกเพื่อนฝงู

ของขา้ราชการ ตลอดจนประชาชนผูม้าติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรม

ของขา้ราชการ เพื่อไม่ทาํการอนัเป็นการส่งเสริมหรือก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืน

จริยธรรม 

(๙) จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ 

ขอ้ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด 

ขา้ราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดงักล่าวใหห้วัหนา้กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสงักดันาํเสนอเพื่อขอคาํวนิิจฉยัหรืออนุญาต

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมใหข้า้ราชการจดัใหข้า้ราชการลงลายมือ

ชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมใหม้ีการบนัทึกประวตัิในส่วนที่เกี่ยวกบัจริยธรรม

ของขา้ราชการแต่ละคน  

(๓) จดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ ความเขา้ใจประมวล

จริยธรรมผูบ้ริหาร และขา้ราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

(๔) ประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 

(๕) คุม้ครองขา้ราชการผูป้ฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อยา่ง

เพียงพอ 

(๖) ยกยอ่งขา้ราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 

(๗) ตอบขอ้สงสยัหรือคาํถามเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมนี้ 

(๘) จดัใหม้ีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิตาม

ประมวลจริยธรรมนี้และดาํเนินการแกไ้ขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 

(๙) เผยแพร่ใหป้ระชาชน ผูเ้ป็นคู่สมรส ญาติ พี่นอ้ง พรรคพวก

เพื่อนฝงูของขา้ราชการตลอดจนประชาชนผูม้าติดต่อราชการทราบประมวล

จริยธรรมของขา้ราชการ เพื่อไม่ทาํการอนัเป็นการส่งเสริมหรือก่อใหเ้กิดการ          

ฝ่าฝืนจริยธรรม 

(๑๐) จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ 



๒๔ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

แลว้แต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ้ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาํคญั

หรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายส่วนราชการ และยงัไม่มีคาํวินิจฉยัของ ก.พ. 

หรือผูต้รวจการแผน่ดินแลว้แต่กรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให ้ก.พ. 

วินิจฉยั 

ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวา่เรื่องดงักล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องสาํคญัอนัควร

แก่การขอคาํแนะนาํจากผูต้รวจการแผน่ดินกใ็หก้ระทาํได ้

ขา้ราชการที่ปฏิบตัิตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ

ผูต้รวจการแผน่ดินไม่ตอ้งรับผดิทางวินยั 

ขอ้ ๒๒ ในกรณีที่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้

เนิ่นชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และ

ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมไดท้นั ขา้ราชการอาจขอคาํแนะนาํ

จากหวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสงักดั  

หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนา้ที่ตอ้งให้

คาํแนะนาํตามสมควรตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือ

ผูต้รวจการแผน่ดิน หากไม่มีคาํวินิจฉยัในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน หวัหนา้กลุ่ม

งานคุม้ครองจริยธรรมอาจใหค้าํแนะนาํโดยยดึประโยชนส์ูงสุดของส่วนรวมเป็น

สาํคญั ทั้งตอ้งมุ่งสร้างความสาํนึกและเที่ยงธรรมในหนา้ที่ ผดุงเกียรติและ

ศกัดิ์ศรีของขา้ราชการที่สร้างความไวว้างใจและเชื่อมัน่ของปวงชน และการดาํรง

ตนเป็นแบบอยา่งที่ดีงาม ใหส้่งเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ 

ขอ้ ๑๙ เมื่อมีปัญหาการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด 

ขา้ราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดงักล่าวใหค้ณะกรรมจริยธรรมเพื่อขอคาํ

วินิจฉยัหรืออนุญาตแลว้แต่กรณี ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสาํคญัหรือมี

ผลกระทบในวงกวา้ง และยงัไม่มีคาํวินิจฉยัของสภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการ

จริยธรรมอาจส่งเรื่องใหส้ภามหาวิทยาลยัวินิจฉยั 

ในกรณีที่ สภามหาวิทยาลยั เห็นวา่เรื่องดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง

เป็นเรื่องสาํคญัอนัควรแก่การขอคาํแนะนาํจากผูต้รวจการแผน่ดินกใ็หก้ระทาํได ้

ขา้ราชการที่ปฏิบตัิตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรม 

สภามหาวิทยาลยั หรือผูต้รวจการแผน่ดินไม่ตอ้งรับผดิทางวินยั 

ขอ้ ๒๐ ในกรณีที่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้

เนิ่นชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และ

ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมไดท้นั ขา้ราชการอาจขอคาํแนะนาํ

จากประธานกรรมการจริยธรรม โดยยดึประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสาํคญั 

ทั้งตอ้งมุ่งสร้างความสาํนึกและเที่ยงธรรมในหนา้ที่ ผดุงเกียรติและศกัดิ์ศรีของ

ขา้ราชการที่สร้างความไวว้างใจและเชื่อมัน่ของผูร้ับ บริการและการดาํรงตนเป็น

แบบอยา่งที่ดีงาม ใหส้่งเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและสภามหาวทิยาลยั

ทราบ ขา้ราชการที่ปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของประธานกรรมการจริยธรรม                 

ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม สภามหาวิทยาลยั หรือผูต้รวจการแผน่ดิน

เคยวนิิจฉยัไวแ้ลว้โดยสุจริตไม่ตอ้งรับผดิทางวินยั 



๒๕ 
 

ประมวลจริยธรรมตาม ก.พ. แนวปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

ขา้ราชการที่ปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของหวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม

ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูต้รวจการแผน่ดินเคยวินิจฉยั

ไวแ้ลว้โดยสุจริตไม่ตอ้งรับผดิทางวินยั 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๒๓ ใหด้าํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจดัตั้งกลุ่มงาน

คุม้ครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัที่ประมวล

จริยธรรมนี้มีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบ้งัคบั  

ให ้ก.พ. จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาํเนิน 

การปรับปรุงแนวทางการปฏิบตัิหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้

เหมาะสม 

ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ้ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจาก

ขา้ราชการ หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หวัหนา้

ส่วนราชการ และผูต้รวจการแผน่ดินอยา่งกวา้งขวางและตอ้งดาํเนินการตาม

วรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที่ครบหนึ่งปีของ          

การใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนี้ 
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