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ข้อกําหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
โดยที่ เป็ นการสมควรกํ าหนดให้ มี ข้ อกํ าหนดทางจริ ยธรรมขึ้ นใช้ บั งคั บแก่ ข้ าราชการ พนั กงาน
ราชการ และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อกําหนด
ทางจริยธรรมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประมวลจริ ย ธรรมกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ แ ละเจ้ า หน้ าที่ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้อกําหนดทางจริยธรรม” หมายความว่า ข้อกําหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ 5 เจ้ าหน้ าที่ พึ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ และวางตนอยู่ ในกรอบข้ อ กํ าหนดทางจริยธรรมนี้
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
ข้อ 7 ยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ 8 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
ข้อ 9 ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ 10 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ
การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญ
ข้อ 11 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ 12 ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการ
ที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑3 ไม่รับของขวัญของกํานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
หมวด ๒
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๑4 ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ ๑5 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
ข้อ ๑7 ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน
ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
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ข้อ ๑8 ไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชน ในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร
ข้อ ๑9 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
ข้อ 20 ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแล
หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากคู่ ก รณี
หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 21 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 ธาของประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒2 ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทําให้
ผู้ถูกกระทําได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทําอยู่ในภาวะ
จําต้องยอมรับในการกระทํานั้น
ไม่นําความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําให้ใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
หมวด ๓
จริยธรรมทั่วไป
ข้อ 23 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 24 มุ่ ง แก้ ปั ญ หาและความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนด้ ว ยความเป็ น ธรรม รวดเร็ ว
มีจิตสํานึกในการให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสํานักงาน
และประชาชน
ข้อ 25 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือกระทํากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 26 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ไม่ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยามเพื่ อ นร่ ว มงาน
รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ข้อ 27 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่พึงปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ตามควรแก่กรณี
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ข้อ 28 รักษาความลับของทางราชการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยเจ้าหน้าที่จะกระทําได้ต่อเมื่อมีหน้าที่และอํานาจหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๒9 ปฏิบัติ กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ 30 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของสํานักงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบให้กระทําได้
ข้อ 31 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น
ข้อ 32 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง
การกล่ า ว คั ด ลอก เลี ย น หรื อ อ้ า งอิ ง งานบางตอนตามสมควรจากงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
จะต้องแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
หมวด 4
กลไกและระบบการใช้บังคับ
ข้อ 33 ให้เลขาธิการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ทางจริยธรรมนี้
ข้อ 34 กรณีมีการร้องเรียนหรือความปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ทางจริยธรรมนี้ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จํานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการดําเนินการสอบสวน
และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา
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 ามข้ อ กํ า หนด
ทางจริยธรรมนี้ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ
พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบสวน หรือแต่งตั้งบุคคลจํานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการดําเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๓5 การร้องเรียนให้ทําเป็นหนังสือระบุชื่อและลายมือชื่อของผู้ร้องพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ แห่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ชัดแจ้ง หากคําร้องใดไม่มีรายการดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณาก็ได้
ข้อ ๓6 การดําเนิ นการสอบสวนตามข้อ กําหนดทางจริยธรรมนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนได้ตามสมควร

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓7 เมื่อดําเนินการสอบสวนตามข้อ 34 แล้ว หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ าหนดทางจริ ย ธรรมให้ สั่ งยุ ติ เรื่ อ ง แต่ ห ากปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรม ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
(๒) ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้อง
(๓) สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง
ให้ ผู้ มี อํ านาจสั่ งบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งนํ าพฤติ ก รรมของการฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ าหนด
ทางจริยธรรมไปเป็ นเงื่อ นไขสําคัญ เพื่ อประกอบการพิ จารณาเรื่องการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง
การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การย้ายหรือการโอน และการพิจารณาความดีความชอบด้วย
ข้อ ๓8 กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระทําผิดทางวินัยด้วย ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ต่อไป
ข้อ 39 การสั่งการของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓7 ให้ถือเป็นที่สุด
เว้นแต่ จะปรากฏข้อเท็ จจริงในภายหลังที่ อาจทํ าให้ ผลการสั่ งการนั้ นเปลี่ ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ 40 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใดถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ก่อนวันที่
ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวดําเนินการสอบสวน
และสั่งลงโทษผู้นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนั้นต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

