รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จึงยังไม่มีรายงานผล
การดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ มีการกากับการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ของการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีประมวลจริยธรรมของบุคลากร สถาบันพระปกเกล้า
เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ประกอบกับการส่งเสริมค่านิยม KPI-D อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเกิดสานึกลึกซึ้ง เที่ยงธรรมในหน้าที่
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดารงตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี งามสมกับความเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างจริยธรรมอันสูงสุด โดยสถาบันฯ จะมีการจัดแผนกิจกรรม
เพื่อเน้นย้าค่านิยมร่วมของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า เป็นประจา อาทิ การสัมภาษณ์ผู้บริหารลงในนิต ยสาร HR news
รายเดือน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจค่านิยมร่วมโดยคณะทางาน KPI-D เป็นต้น

ประมวลจริยธรรม
บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า
....................................
คำปรำรภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 279 กำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภทนั้น
สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรในกำกับดูแลของประธำนรัฐสภำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง ทุกตำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำนเพื่อให้งำนของแผ่นดินใน
ส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น กำรใช้อำนำจเพื่อให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรอันพึงทำ เพรำะนำประโยชน์ให้
เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้นเพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบ
กันขึ้นเป็นจริยธรรมอันเป็นควำมประพฤติที่ดีงำมสมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
จริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำฉบับนี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดสำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดำรงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่ำงที่ดีงำม สมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่ำงแห่ง
จริยธรรมอันสูงสุด
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบ
ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อันผู้ตรวจกำร
แผ่นดินได้ให้คำแนะนำให้หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติ สถำบันพระปกเกล้ำ จึงกำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมของบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำเพื่อใช้บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 11 ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำนี้ให้ใ ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ ลงวันที่ 27 เมษำยน 2544 เรื่องจรรยำบรรณ
พนักงำน ลูกจ้ำงของสถำบันพระปกเกล้ำ
ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำ นี้
“ประมวลจริ ย ธรรม”
หมำยควำมว่ ำ
ประมวลจริ ย ธรรมบุ ค ลำกรของ
สถำบันพระปกเกล้ำและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่สถำบันพระปกเกล้ำกำหนด
ขึ้นตำมคำแนะนำของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
เฉพำะของหน่วยงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ
“สถำบัน” หมำยควำมว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ
“บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงทุกตำแหน่งของสถำบันพระปกเกล้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสัญญำกับสถำบันและ
ได้รับค่ำตอบแทน
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย ผู้อำนวยกำร
พิพิธภัณฑ์หรือตำแหน่งบริหำรที่เทียบเท่ำ
“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ สำนัก วิทยำลัย พิพิธภัณฑ์และหมำยควำมรวมถึง
หน่วยงำนขึ้นตรงของสถำบันด้วย
“คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำสถำบัน
พระปกเกล้ำ
“ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

1

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 120 ตอนพิเศษ 159ง. วันที่ 30 ตุลำคม 2552

หมวด 2
ค่านิยมหลักของบุคลากร
ข้อ 4 บุคลำกรทุกตำแหน่งมีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชำติ เป็นกลำงทำงกำรเมือง อำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชนตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ดังนี้
(1) มีจิตสำนึกและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่และต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม
(3) มีจิตสำนึกที่ดีและควำมรับผิ ดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้ว ย
ควำมรวดเร็วโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
(4) ยึดมั่นในจริยธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
(5) มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยตำแหน่ง
หน้ำที่และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(6) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีจิตมุ่งบริกำร
มีอัธยำศัยที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นสำคัญ
(7) ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ
(9) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน เน้นกำรทำงำนเป็นทีมและให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องโดยรักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด
(10) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
โดยรวม
หมวด 3
จริยธรรมบุคลากร
ข้อ 5 บุคลำกรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำกำรปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ใน
ประเทศไทย

(2) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และ
พระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรือทำงวำจำ
ข้อ 6 บุคลำกรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่ำจะเป็นญำติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลำทำงำน เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
ทำงสถำบันไปเพื่อประโยชน์ส่วนตั วของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมกฎ
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของสถำบัน หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ในกรณี
มีควำมเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลำกรผู้นั้นยุติกำรกระทำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำที่
บุคลำกรนั้นสังกัดอยู่และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด
แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(4) ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในสถำบั น โดยตรงหรื อ หน้ ำ ที่ อื่ น ในสถำบั น
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ บุคลำกรต้องยึดถือประโยชน์ของสถำบันเป็นหลัก
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของสถำบัน หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่มอันจำเป็นต้องชี้ขำดหรือวินิจฉัย ต้องยึดประโยชน์ของสถำบันและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อ 7 บุคลำกรต้องมีจิตสำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรวดเร็ว โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) อุทิศตนให้ กับ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้ว ยควำมรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกำลังควำมสำมำรถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงำนอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย
(2) ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงำนในหน้ำที่ ไม่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกินระยะเวลำที่
กำหนดในกฎหมำยหรือเกินสมควร
(3) ละเว้นจำกกำรกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อตำแหน่งหน้ำที่ของ
ตนหรือของบุคลำกรอื่น ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรอื่นโดยมิชอบ
(4) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละ
กรณี
(5) เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้ผู้อำนวยกำรที่ตนสังกัดทรำบโดยพลัน เมื่อดำเนินกำรแก้ไขแล้วให้รำยงำน ต่อผู้อำนวยกำรผู้รับเรื่องทรำบ
โดยทันที

(6) ไม่ ขั ด ขวำงกำรตรวจสอบของศำลหรื อ หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำ ที่ ต รวจสอบตำม
กฎหมำยหรือประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้
รับคำร้องขอในกำรตรวจสอบ
(7) ไม่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เว้นแต่มีควำมจำเป็นรีบด่วนหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไป
งำนจะเสียหำย ในกรณีที่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเสนอเรื่องนั้นเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมคำสั่ง ผู้มอบหมำยต้องไม่มอบหมำยให้ผู้อื่นตัดสินใจหรือสั่งกำรแทน
ข้อ 8 บุคลำกรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระทำกำรเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระทำใดของบุคลำกรอำจขัดประมวลจริยธรรมบุคลำกร
ต้องไม่กระทำกำรดังกล่ำว หรื อ หำกกำลังกระทำกำรดังกล่ ำว ต้องหยุดกระทำกำรและส่ งเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมกำร จริยธรรมวินิจฉัยว่ำกำรกระทำนั้นขัด
ประมวลจริยธรรม บุคลำกรจะกระทำกำรนั้นมิได้
(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำร
ฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำนหำกมีต่อผู้บังคับบัญชำที่ตนสังกัด และให้ผู้อำนวยกำรพิจำรณำและ
รำยงำนต่อเลขำธิกำร ในกรณีที่เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้อำนวยกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืน
จริยธรรมต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไปหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้วแต่กรณี
ในระหว่ำงที่ยังไม่มีคำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำผู้รับรำยงำน หรือกำรวินิจฉัยจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม บุคลำกรที่ถูกรำยงำนว่ำฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะกระทำกำรที่ถูกรำยงำนนั้นมิได้
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย และกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบด้วย
(3) ต้องรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับ ค่ำตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐและ
กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตำมที่สถำบันกำหนด ต่อเลขำธิกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม
ในกรณีที่กำร
ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงทำของ กำรเป็นตัวแทน
กำรเป็นนำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อื่นในทำนองเดียวกันด้วย
(4) ในกรณีที่บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระทำซึ่งมีลักษณะ ตำม (2)
ของข้อนี้หรือมีกำรเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตำม (2) ของข้อนี้ผ่ำนบุคลำกร บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำร
กระทำดังกล่ำว และบันทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี
หำกมิได้มีกำรดำเนินกำรตำมข้อนี้ให้ถือว่ำบุคลำกรมีส่วนร่วมรู้เห็นในกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ด้วย

ข้อ 9 บุคลำกรต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ตำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนำจหรือหน้ำที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง อำนำจ
หรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ แสวงหำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ทั้งที่คำนวณเป็นเงินได้หรือไม่อำจ
คำนวณเป็นเงินได้ ตำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
กำรกระทำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระทำซึ่งไม่ได้ใช้ตำแหน่ง อำนำจหรือหน้ำที่
โดยตรง แต่กระทำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีตำแหน่ง อำนำจหรือหน้ำที่นั้นด้วย
(2) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนำจหรือหน้ำที่ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง อำนำจหรือหน้ำที่
ของตนไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระในกำรใช้อำนำจตำมตำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งดำรง
ตำแหน่งอื่นโดยทุจริตเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรอันชอบด้วยกฎหมำยหรือที่สถำบันอนุญำต
(3) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป
(4) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะชอบหรือ
ชังบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
(5)2 ไม่รับตำแหน่ง หรือกระทำกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) โดยมิได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม
(6) ไม่ริเริ่ม เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติกรรมหรือ
สัญญำซึ่งรู้ หรือมีข้อสงสัยว่ำตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้ ไม่รับเลี้ยง รับกำรบันเทิงหรือนันทนำกำร ไปดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศจำก
ผู้ซึ่งมำติดต่อหรือกำลังจะติดต่องำนกับหน่วยงำนนั้น เว้นแต่ที่สถำบันกำหนด
ข้อ 10 บุคลำกรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่
ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ใช้อำนำจในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือ
ละเว้นกำรใช้อำนำจดังกล่ำว และไม่ใช้อำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย
(2) ใช้อำนำจเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ หรือดำเนินกำรอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระทำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภำระหรือหน้ำที่ให้
บุคคลโดยไม่มีอำนำจตำมกฎหมำย
(3) ปฏิบัติตำมคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและประมวลจริยธรรมนี้
(4) ไม่พูดเท็จ ไม่รำยงำนเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ
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9(5) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)

(5) ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร
สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ
อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐกำหนด
ขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(6) ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ว ยควำมเป็น กลำงทำงกำรเมือ งตำมนโยบำยของสภำสถำบั น
ไม่กระทำกำรอันเป็นฝักฝ่ำยทำงกำรเมืองหรือกระทำกำรอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคกำรเมือง
(7) ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์ กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือ
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำรตำม
หลักวิชำ
(8) ไม่ เอื้ อประโยชน์เ ป็น พิเ ศษให้ แ ก่ญ ำติ พี่น้ อ ง พรรคพวก เพื่อ นฝู งหรื อ
ผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด
(9) ไม่ลอกหรือนำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำตำม
วิธีกำรที่สถำบันกำหนด
ข้อ 11 บุคลำกรต้องใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่และให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่ำงน้อยต้องวำง
ตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(2) รักษำควำมลับของสถำบัน และควำมลับอื่นที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือจำก
ผู้มำติดต่องำน เว้นแต่กำรเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรม หรือกำรตรวจสอบตำมที่
กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ กำหนด
(3) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงและครบถ้วนในกรณีที่กระทำกำรอันกระทบต่อสิทธิ
เสรีภำพบุคคลอื่น ไม่อนุญำต หรือไม่อนุมัติตำมคำขอของบุ คคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ ตำมกฎหมำยเว้นแต่
กำรอั น คณะกรรมกำรวิ ธีป ฏิบั ติร ำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยวิ ธีปฏิบั ติรำชกำรทำงปกครอง
ได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่กระทำกำรดังกล่ำวหรือได้รับ
กำรร้องขอ
(4) ในกรณี ที่ ต้ อ งประกำศกำรด ำเนิ น กำรใดให้ ท รำบเป็ น กำรทั่ ว ไป
เช่ น
กำรสอบแข่งขันหรือคัดเลือก กำรประกวดรำคำ กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรให้ทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ต้องปิด
ประกำศไว้ ณ ที่ปิดประกำศของสถำบัน และลงประกำศในระบบข้อมูลทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์ (web page)
ของสถำบัน ทั้งนี้ โดยประกำศล่วงหน้ำก่อนวันครบกำหนดไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันทำกำรเว้นแต่กรณีที่สถำบัน
กำหนด

(5) ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว
ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ
ข้อ 12 บุคลำกรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ที่ชอบด้วย
กฎหมำย บุคลำกรต้องแจ้งให้ผู้ อำนวยกำรที่ตนสังกัดอยู่และผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและจะดำเนินกำร
ต่อไปได้ ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่แล้ว
(2) ในกรณีที่เห็นว่ำคำสั่งหรือกำรดำเนินกำรใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้
(3) ไม่ เลี่ ย งกฎหมำย ใช้ ห รื อแนะนำให้ ใ ช้ช่ องว่ำ งของกฎหมำยที่ อยู่ ในควำม
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง ดังกล่ำวโดยเร็ว
(4) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด
แทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สิน
ของตน
(5) เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในสถำบัน ผู้บังคับบัญชำต้อง
ดำเนินกำรที่จำเป็น เพื่อให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว
(6) เมื่อได้รับคำร้อง หรือคำแนะนำจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดิน หรือหน่วยงำนอื่นว่ำ
กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่อยู่ในควำมรับผิดชอบสถำบันที่สร้ำงภำระเกินสมควรแก่ประชำชน หรือสร้ำง
ควำมไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ให้สถำบันดำเนินกำรทบทวนกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่ำวโดยเร็วและให้
จัดทำรำยงำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเสนอต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
ข้อ 13 บุคลำกรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
โดยเคร่งครัด โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ
(2) ใช้งบประมำน ทรัพย์สิ น สิ ทธิและประโยชน์ที่ทำงสถำบันจัดให้ด้ว ยควำม
ประหยัด คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย
(3) ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชำชีพหรืออำชีพ
ข้อ 14 บุคลำกรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
สถำบันโดยรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้

(1) ไม่ละเมิดหลักสำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มี ข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี บุคลำกรต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย
(2) ไม่คบหำสมำคมเป็นอำจิณกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งสังคมไม่ไว้วำงใจหรือมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย
(3) ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำม
เที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตน และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด
(4) ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่
ซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม
(5) ไม่กระทำกำรใดอันอำจนำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่สถำบัน หรือ
สังคมและประเทศชำติ
(6) ไม่กระทำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ลวนลำม แทะโลมหรือ
กระทำกำรใดอันไม่เหมำะสมทำงเพศต่อผู้อื่น หรือต่อผู้มำติดต่องำน
หมวด 4
กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการจริยธรรม
ข้อ 153 ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ประธำนกรรมกำร มำจำก รองเลขำธิกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร
(2) กรรมกำรจ ำนวนสองคน
ซึ่ ง ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ
กำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร
(3) กรรมกำรจำนวนสองคน ซึ่งเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงในสถำบันที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
เลขำธิกำรตำมระเบียบที่สถำบันกำหนด
(4) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจำนวนสองคน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ เลขำธิกำร
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจำนวนไม่เกินสองคนก็ได้
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ข้อ 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)

ในกรณีที่กรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้ว ยเหตุใด และยังมิได้ดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำร
แทนตำแหน่งที่ว่ำง ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่
ข้อ 15/14 ให้กรรมกำรจริยธรรมตำมข้อ 15 (2) (3) และ (4) มีวำระในตำแหน่งครำวละสอง
ปี ในกรณีที่กรรมกำรจริ ยธรรมพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ ผู้ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรจริยธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกตำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกตำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่
ข้อ 15/25 นอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมข้อ 15/1 กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(5) ได้รับ โทษจำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิ ดที่ได้
กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(6) ขำดคุณสมบัติตำมลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 15/3
ข้อ 15/36 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจริยธรรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมต่อไปนี้
(1) ไม่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรง
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวในลักษณะ
เดียวกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร
(4) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ได้รับโทษจำคุก
(5) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นเพรำะทำผิดวินัย

4

ข้อ 15/1 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)
ข้อ 15/2 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)
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ข้อ 15/3 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)
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ข้อ 16 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอำนำจ ดังนี้
(1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สถำบัน
(2) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในสถำบัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) พิจ ำรณำวินิ จ ฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริ ยธรรมนี้ใ น
สถำบันให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด
(4) คุ้ ม ครองบุ ค ลำกรซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ำมประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ ำ งตรงไปตรงมำมิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชำใช้อำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรผู้นั้น
(5) เสนอแนะกำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือกำรอื่นที่เห็นสมควรต่อ
เลขำธิกำร
(6) ดำเนินกำรอื่นตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือ ตำมที่สภำสถำบันมอบหมำย
ส่วนที่ 2
ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
ข้อ 17 โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎที่มีโทษทำงอำญำ กำรตีควำมประมวลจริยธรรมนี้ไม่
พึงคำนึงถึงแต่เฉพำะถ้อยคำสำนวนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรประพฤติผิดจริยธรรมมิได้จำกัดอยู่แต่
เฉพำะที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลจริยธรรมนี้เท่ำนั้น ทั้งไม่พึงตีควำมอย่ำงแคบ จนทำให้ผู้กระทำกำรอัน
วิญญูชนเห็นว่ำละเมิดจริยธรรม กลับไม่ต้องรับผิดตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องตีควำม
ประมวลจริยธรรมนี้ ต้องตีควำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้ำงสำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีบุคลำกรที่สร้ำงควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน และกำรดำรง
ตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมเป็นสำคัญ
ข้อ 18 ในกรณีที่มีกำรขัดหรือแย้งกันระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้ กับหลักศำสนำ
ประเพณีหรือค่ำนิยมของสังคมให้วินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ แต่กำรลงโทษจะลงโทษ
เพียงใดก็ได้
ข้อ 19 กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมตำมควำมในประมวลจริยธรรมตำมหมวด 3 นี้ เป็นควำมผิด
วินัยตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน ส่วนจะเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงให้
วินิจฉัยตำมลักษณะกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ กำรหลีกเลี่ยง จริยธรรมหรือควำมสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ
ควำมสำคัญและระดับตำแหน่งและหน้ำที่ของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมำประกอบกำรพิจำรณำ

ข้อ 20 กำรกระทำกรรมเดียวที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม ให้ลงโทษ
วินัยได้ครั้งเดียวในกำรกระทำนั้นกำรกระทำหลำยกรรมต่ำงกันที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ให้ลงโทษวินัยตำมจำนวนกรรมที่ฝ่ำฝืนนั้น

ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
(ศำสตรำจำรย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ

