ข้อกำหนดทำงจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อกาหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกข้อกาหนด
ทางจริยธรรมไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้อกาหนดทางจริยธรรม” หมายความว่า ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้ อ ๕ เจ้ า หน้ า ที่ พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ และวางตนอยู่ ในกรอบข้ อ ก าหนดทางจริ ย ธรรมนี้
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้
กรณี มีปั ญ หาในการปฏิ บั ติต ามข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้ให้ค ณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
ข้อ ๗ ยึดมั่นและธารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๕/๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๒

ข้อ ๘ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ ป ระเทศไทยมี สิทธิอธิป ไตย เกียรติภู มิและผลประโยชน์ ของชาติ ความมั่น คงของรัฐและ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ ๙ ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๑๐ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยคานึงถึงความ ผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ
ข้อ ๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ ๑๒ ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทาให้
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑๓ ไม่รับของขวัญของกานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
หมวด ๒
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๑๔ ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ ๑๕ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของ ประชาชน
ข้อ ๑๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ อ อิ ท ธิ พ ล กระแสสั งคม หรื อ แรงกดดั น อั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย โดยค านึ งถึ ง สิ ท ธิ แ ละ เสรี ภ าพ
ของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
ข้อ ๑๗ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
ข้อ ๑๘ ไม่ให้คาปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชน ในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร
ข้อ ๑๙ ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่ง
ข้อ ๒๐ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่ นใดจาก คู่กรณี หรือ
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

๓

ข้อ ๒๑ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรื อ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย อั น อาจกระทบกระเทื อ นต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของป ระชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒๒ ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็น เหตุทาให้
ผู้ถูกกระทาได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทาอยู่ในภาวะ
จาต้องยอมรับในการกระทานั้น
ไม่นาความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงาให้ใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
หมวด ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ข้อ ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้ บรรลุผลสาเร็จและมีประสิท ธิภ าพตามภาระหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๒๔ มุ่งแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว มีจิตสานึก
ในการให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสานักงาน และประชาชน
ข้อ ๒๕ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือกระทากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนร่วมงาน รักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ข้อ ๒๗ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่พึงปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๘ รักษาความลับของทางราชการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยเจ้าหน้าที่จะกระทาได้ต่อเมื่อมีหน้าที่และอานาจหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๒๙ ปฏิบัติ กากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การดาเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้ อ ๓๐ ไม่ ใช้ เวลาราชการ เงิน ทรั พ ย์ สิ น บุ ค ลากร บริก าร หรื อ สิ่ งอ านวยความสะดวก
ของสานักงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบให้กระทาได้
ข้อ ๓๑ ดู แ ลรักษาและใช้ท รัพ ย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัด ระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น

๔

ข้อ ๓๒ ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง
การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ จะต้อง
แสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
หมวด ๔
กลไกและระบบการใช้บังคับ
ข้อ ๓๓ ให้ เลขาธิการกากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ทางจริยธรรมนี้
ข้ อ ๓๔ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ความปรากฏว่ าเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็น กรรมการ
ดาเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา
กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ความปรากฏว่ า เลขาธิ ก ารฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ก าหนด
ทางจริยธรรมนี้ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบสวน หรือแต่งตั้งบุคคลจานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการดาเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๓๕ การร้องเรียนให้ทาเป็นหนังสือระบุชื่อและลายมือชื่อของผู้ร้องพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์แห่งการฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามให้ชัดแจ้ง หากคาร้องใดไม่มีรายการ ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณาก็ได้
ข้อ ๓๖ การด าเนิ น การสอบสวนตามข้อ กาหนดทางจริย ธรรมนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานประกอบคาชี้แจงของตนได้ ตามสมควร
ข้อ ๓๗ เมื่อดาเนิ นการสอบสวนตามข้อ ๓๔ แล้ว หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดทางจริย ธรรมให้ สั่ งยุ ติ เรื่อ ง แต่ ห ากปรากฏข้ อ เท็ จ จริงว่ามี ก ารฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบั ติตามข้อกาหนดทางจริยธรรม ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
(๒) ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้อง
(๓) สัง่ ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง
ให้ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแ ละแต่งตั้งนาพฤติกรรมของการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบั ติต ามข้อกาหนด
ทางจริยธรรมไปเป็น เงื่อนไขสาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การย้ายหรือการโอน และการพิจารณาความดีความชอบด้วย
ข้อ ๓๘ กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระทาผิดทางวินัยด้วย ให้ ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ต่อไป

๕

ข้อ ๓๙ การสั่งการของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓๗ ให้ถือเป็นที่สุด
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๐ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ ใดถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรมกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ก่อนวันที่
ข้อกาหนดทางจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว ดาเนินการสอบสวน
และสั่งลงโทษผู้นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนั้นต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

