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ค าน า 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๗๖ ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐ อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่
เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วรรคสอง รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกัน   
มิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 วรรคสาม รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก 
ในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามา
ท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง      
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดย         
ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 
พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 
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 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในฐานะหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนภารกิจหลัก
ของรัฐ ตระหนักและให้ความส าคัญที่จะสนองเจตนารมณ์ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารบ้านเมืองที่ดี          
(Good Governance) มีธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
พ.ศ. 2551 จึงได้จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยค านึงถึงหลักการส าคัญ ได้แก่ หลักคุณธรรม โดยเน้นที่ความสามารถ 
ความเสมอภาค ความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และให้โอกาส ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทุกคน ประพฤติตน
และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาประสิทธิภาพ มาตรฐานงานให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุภารกิจอันส าคัญยิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุด          
แก่ประเทศชาติ 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้คู่มือนี้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากร องค์กรและประเทศชาติสืบไป 
 
 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์
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ประวัติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง 

“กรมสถิติพยากรณ์” ขึ้น เริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 ด้วยทรงเห็นว่า
การค้าภายในและภายนอกประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้น ต่อมาได้เพิ่มงานท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงการ
พาณิชย์ในกรมสถิติและพยากรณ์อีกส่วนหนึ่ง และเปลี่ยนช่ือเป็น “กรมพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์” ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2458 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง “สภาเผยแผ่
พาณิชย์” ขึ้น และให้ยกกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นสู่ฐานะกระทรวง ช่ือว่า “กระทรวง
พาณิชย์” ให้อยู่ในบังคับบัญชาของ “สภาเผยแผ่พาณิชย์” ด าเนินการส่งเสริมเผยแพร่     
การพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 

หลังจากวันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 กระทรวงพาณิชย์ ได้ เปลี่ยนแปลง         
ส่วนราชการและเปลี่ยนช่ือตามการเปลี่ยนแปลงงานของแต่ละรัฐบาล จากกระทรวงพาณิชย์ 
เป็น กระทรวงคมนาคมและพาณิชยการ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเกษตร
พาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงการเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง  
เศรษฐการ และกระทรวงพาณิชย์ จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวงกรม ให้เปลี่ยนช่ือ “กระทรวงพาณิชย์” เป็น “กระทรวงเศรษฐการ” โดยให้มี         
ส่วนราชการ ดังนี ้

1) ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
3) กรมการค้าต่างประเทศ 
4) กรมการค้าภายใน 
5) กรมการสนเทศ  
6) กรมทะเบียนการค้า 
7) กรมเศรษฐสัมพันธ์ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังผลให้มีการจัดตั้งกรมควบคุมการค้าและกรมส่งเสริม

องค์การค้าซึ่งตั้งขึ้นมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อท าหน้าที่ด้านการควบคุมสินค้า
และส่งเสริมการค้าในขณะนั้นถูกยุบ และมีการจัดตั้ง “กรมเศรษฐสัมพันธ์” ขึ้นมาแทน        
มีหน้าที่ “ในการจัดท าแผนการเศรษฐกิจ ประสานงานเศรษฐกิจทั่วไประหว่างหน่วยราชการ
และองค์การต่าง ๆ ศึกษาและค้นคว้าในทางวิชาการเศรษฐกิจและหลักปฏิบัติเศรษฐกิจของ
นานาประเทศ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ส ารวจและรายงานภาวะเศรษฐกิจ กับพิจารณาหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในทาง
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เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการค้า การแลกเปลี่ยนและแจกจ่ายสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่ตลาดและแหล่งบริโภค” 

ในปี พ.ศ. 2504 กรมเศรษฐสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ทดลองปฏิบัติงานด้านการจัด
งานแสดงสินค้าในราชอาณาจักรลาว และปี พ.ศ. 2505 ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองงาน
ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่งท าให้สินค้าไทยได้แพร่หลายในตลาดต่างประเทศ นับแต่นั้นเป็นต้น
มาบทบาทของกรมเศรษฐสัมพันธ์ได้มุ่งหนักไปในด้านการจัดและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติ และปี พ.ศ. 2509 กรมเศรษฐสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้จัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งท่ี 1 ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจส าหรับเอเ ชียและตะวันออกไกล (Economic 
Commission For Asia And The Far East - ECAFE) ผลส าเร็จการจัดงานและเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้านานาชาติและงานมหกรรมโลกได้สร้างภาพพจน์ประเทศไทยในด้ านเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ยังเป็นการสร้างรากฐานส าคัญให้กรมเศรษฐสัมพันธ์ในด้าน
การส่งเสริมการส่งออกมาจนถึงทุกวันน้ี 

“กรมเศรษฐสัมพันธ์” เปลี่ยนช่ือเป็น “กรมพาณิชย์สัมพันธ์” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2515 กรมพาณิชย์สัมพันธ์เริ่มมีบทบาทด้านการส่งเสริมการส่งออกแบบครบวงจร และ
รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งออก ท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย แผนและกลยุทธ์     
การส่งออก โดยมีส านักงานบริหารการส่งออกในส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ต่อมาคณะกรรมการฯมีมติมอบหมายให้กรมพาณิชย์สัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดตั้งและด าเนินการ “ศูนย์บริการส่งออก” และเปิดให้บริการเอกชนได้เมื่อวันที่       
10 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน        
ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารการส่งออกที่มีการบริหารงานรูปแบบ “สภา” ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

“กรมพาณิชย์สัมพันธ์” เปลี่ยนช่ือเป็น “กรมส่งเสริมการส่งออก” เพื่อสื่อภารกิจที่
กรมจะต้องด าเนินการให้ชัดเจน โดยตราเป็นพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่        
23 มิถุนายน พ.ศ. 2533 จากนั้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 จึงได้มีพระราช
กฤษฎีกาให้กรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 เสนอความเห็นและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการค้าและการตลาด รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางและมาตรการ เพื่อส่งเสริมการส่งออก 

 จัดท าและให้บริการข้อมูลการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ผลิต         
ผู้ส่งออกของไทย และผู้น าเข้าต่างประเทศ 

 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สินค้าไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออก 
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 พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพในการส่งออก ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

โดยแบ่งส่วนราชการประกอบด้วย  
1) ส านักงานเลขานุการกรม  
2) กองข้อมูลการค้า  
3) กองงานแสดงสินค้า  
4) กองบริการส่งออก  
5) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6) กองแผนงาน 
7) กองฝึกอบรมการส่งออก 
ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปรับปรุงระบบราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมี

ประสิทธิภาพ จึงประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 
2542 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 เสนอนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการค้าและการตลาด รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการส่งออก 

 จัดท าและให้บริการข้อมูลการค้าและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน         
ทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย และผู้น าเข้าต่างประเทศ 

 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออก 
 พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถภาพในการส่งออก ตลอดจนประสานงานให้ความร่วมมือแก่สถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงฯ หรือคณะรัฐบาลมอบหมาย 

พร้อมท้ังปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ดังนี้  
1) ส านักงานเลขานุการกรม                      
2) ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ  
3) สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ        
4) ส านักกิจกรรมการส่งออก  
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5) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตามที่ก าหนดไว้  ในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี  

6) ส านักบริการส่งออก  
7) ส านักพัฒนาตลาดต่างประเทศ  
8) ส านักแผนพัฒนาการส่งออก 
ในป ีพ.ศ. 2545 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง

พาณิชย์ พ.ศ. 2545 ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาดสินค้าและ
บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการส่งออก ให้บริการข้อมูล
การค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการ
ส่งออกของประเทศไทย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 เสนอนโยบายและจัดท าเป้าหมายการส่งออกและแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางและมาตรการด้านการค้าและการตลาด 

 ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยท้ังในและต่างประเทศ 
 จัดท าและให้บริการข้อมูลการค้าและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน         

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย และผู้น าเข้าต่างประเทศ 
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออก 
 พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศ        

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจน
ประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์การต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย และให้เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งออกธุรกิจบริการ 
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  
1) ส านักงานเลขานุการกรม  
2) ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ  
3) สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ  
4) ส านักกิจกรรมการส่งออก  
5) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด        
6) ส านักบริการส่งออก  
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7) ส านักแผนพัฒนาการส่งออก  
8) ส านักพัฒนาตลาดต่างประเทศ  
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงให้กรมส่งเสริม

การส่งออกมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของ
ไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและ         
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณ     
การส่งออกของประเทศไทย และแบ่งส่วนราชการ ดังน้ี  

1) ส านักบริหารกลาง                  
2) ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ  
3) สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ         
4) ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
5) ส านักบริการส่งออก 1  
6) ส านักบริการส่งออก 2  
7) ส านักแผนพัฒนาการส่งออก  
8) ส านักพัฒนาการตลาดต่างประเทศ  
9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

10) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการเปลี่ยนช่ือจากกรมส่งเสริมการส่งออกเป็น 

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของกรม ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการน าเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าที่
จ าเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ตาม “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือ
กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555” ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันท่ี   20 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 
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ข้าราชการมสีิ่งส าคญัที่ควรยดึมั่นอยู่ 2 อย่าง. 

อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผน่ดิน อีกอย่างคือ 
ความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเปูาหมาย 

สูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม 
เป็นรากฐานและแนวทางปฏิบัตเิพือ่ให้บรรลุถึงเปูาหมายนั้น. 

 
 

พระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2563 
 
คุณธรรมพื้นฐานของข้าราชการ 
 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ “หลักราชการ” ซึ่ง    
ถือได้ว่าเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่ส าคัญยิ่งส าหรับข้าราชการ   
พึงยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ความสามารถ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็น
ผลส าเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่า ๆ กัน 
 2. ความเพียร หมายถึง ความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความล าบาก และบากบั่น       
เพื่อจะข้ามความขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ความวิริยภาพมิได้ลดหย่อน 
 3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่า เมื่อมีเหตุ
เช่นนั้นจะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไป และรีบท าการ    
อันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน 
 4. ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จักปฏิบัติการอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลา และ
อย่างไรที่ได้รับเหตุสมผลจึงจะเป็นประโยชน์ท่ีสุด 
 5. ความซ่ือตรงต่อหน้าที่ หมายถึง ตั้งใจกระท าการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
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   6. ความซ่ือตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง ให้ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตน    
ให้เป็นคนที่เขาท้ังหลายจะเชื่อถือได้ 
   7. ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี้เป็นของส าคัญส าหรับผู้มีหน้าที่ติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะ
เป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย 
   8. ความรู้จักผ่อนผัน  หมายความว่า  ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ว่าเมื่อใด
ควรตัดขาดและเมื่อใดควรอ่อนหรือผ่อนผันกันได้ มิใช่แต่จะยึดถือหลักเกณฑ์หรือระเบียบ
อย่างเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียควรจะยืดหยุ่นได้ 
   9. ความมีหลักฐาน  ข้อนี้ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ มีบ้านอยู่เป็นที่
เป็นทาง มีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไว้ในท่ีชอบ 
 10. ความจงรักภักดี หมายความว่า ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
 

 จากคุณธรรมพื้นฐานของข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ   
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และค่านิยมองค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึง ได้จัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทุกคน ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่      
ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาประสิทธิภาพ มาตรฐานงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุภารกิจอันส าคัญของกรม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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นิยามศัพท์ 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 ได้บัญญัติความหมายของศัพท์    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมไว้ดังน้ี 
 “จริย” หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ 
 “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา 
ความยุติธรรม ความถูกต้อง 
 “คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
 “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 “มาตรฐานทางจริยธรรม” หมายถึง หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
    
 “มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” หมายถึง 
ความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตนในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ มีคุณธรรม เพื่อรักษาและส่งเสริมเ กียรติคุณช่ือเสียงของ                   
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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ข้อบังคับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมขา้ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------- 

 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ให้กรมส่งเสริม          
การส่งออก ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ         
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและ ธุรกิจบริการของไทย พัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้า และ          
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณ     
การส่งออกของประเทศไทย 
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามภารกิจ
ข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสมควรให้มีข้อบังคับ  กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนดข้อบังคับ 
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นหลัก
ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” 
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 ข้อ 2 ในข้อบังคับนี ้
  “มาตรฐานทางจริยธรรม” หมายถึง หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ        
อย่างมีคุณธรรม 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือน 
  “เจ้าหน้าท่ีกรม” หมายถึง ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกองทุนฯ 
ผู้รับจ้าง ในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับช้ัน  
  “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ได้แก่  ผู้ ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้ งในประเทศและ     
ต่างประเทศ เป็นต้น 
  “ข้อบังคับ” หมายถึง กฎเกณฑ์หรือรายละเอียดที่ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ต้องปฏิบัติ 
  “มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” 
หมายถึง ความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตน          
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ มีคุณธรรม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 ข้อ 3 มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย  
  (1) ยึ ด มั่ น ในส ถาบั นหลั ก ขอ งประ เทศ  อั น ไ ด้ แ ก่  ช า ติ  ศ าสน า 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ข้าราชการพึงส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่การรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ซื่อสัตยส์ุจรติ มีจิตส านึกท่ีดี และรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี 
   ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตาม
กฎหมายและตามท านองคลองธรรม มีจิตส านึกท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความสุจริต
เป็นที่ตั้งและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน  
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  (3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
   ข้าราชการพึงมีความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ไม่ยอมท าในสิ่งที่
ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 
  (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
   ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอันได้แก่
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่ออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ทับซ้อน 
  (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงเปูาหมาย ประโยชน์  และ    
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ด้วยการมุ่งถึงความเป็นเลิศของงาน  
  (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
   ข้าราชการพึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  ในการด ารง
ตนและการด าเนินชีวิตด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
  (8) มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เปิดเผย พร้อมรับ
การตรวจสอบโดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้รับบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และไม่บิดเบือนกฎระเบียบของราชการ 
  (9) มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้นความสามัคคีและรักองคก์ร 
   ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกรมเป็นหลัก ให้บริการอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ท าให้เกิดการครหา หรือเกิดความไม่ไว้วางใจ    
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีน้ าใจ เกื้อกูล รู้จักให้อภัย มีมนุษยสัมพันธ์ เคารพสิทธิเสรีภาพ ยอมรับ
และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม            
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และรักษาช่ือเสียงขององค์กร 
 
 
 
 



๗ 

หมวด 3 
การรกัษามาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 ข้อ 4 ให้คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมประจ ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราการกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม                 
ส านักบริหารกลางเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน                
ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม                 
ของข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน            
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
 

หมวด 4 
การบังคับใช ้

 
 ข้อ 5 ให้ข้าราชการท าความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ      
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วนถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ อันมิใช่ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน รวมทั้งน าไปประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา   
 
 ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่กรมถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศโดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   2 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสมเด็จ  สสุมบูรณ)์ 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
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๘ 

บทบาทหน้าท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรม 
ตามแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ  
 
 1. ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฉบับน้ี 
 2. เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 
 3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน         
ทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฉบับน้ีอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่           
ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 
 5. กรณีที่มีข้อสงสัย ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ                
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและ
คุ้มครองจริยธรรม หรือ กลุ่มงานนิติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 6. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคล        
ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มอบหมาย 
 7. ผู้บังคับบญัชาทุกระดับ 
  1) ต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้ข้าราชการ ให้เข้าใจว่าการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  4) ติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้อย่างเคร่งครัด 
  5) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้อย่างตรงไป ตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือ 
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 



๙ 

ส่วนที่ 2 การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน 
  ทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 1. เมื่อพบสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้ ให้แจ้งหรือเตือนให้
ระวังปูองกันการให้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ 
 2. พบหรือสงสัยพฤติกรรม การฝุาฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งไปยัง 
  2.1 ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อธิบดี รองอธิบดี) และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ 
  2.2 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม หรือ กลุ่มงานนิติการ    
ส านักบริหารกลาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามช่องทางการรายงานการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ดังนี ้
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๑๐ 

ส่วนที่ 3 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
 
 เมื่อกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม ส านักบริหารกลาง กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งว่า พบหรือสงสัยพฤติกรรมการฝุาฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ        
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ส่วนที่ 4 มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ 
  ผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
  ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ
ความคุ้มครองดังนี ้
 1. จะได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม     
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
 2. ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าจะได้รับการปกปิดช่ือ 
 3. ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นพยาน หรือพิจารณา    
ลดโทษตามควรแก่กรณีได้ ในกรณีที่ผู้นั้นอยู่ในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าการฝุาฝืน
ข้อบังคับมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับข้าราชการอื่น 
 4. ได้รับการคุ้มครองตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
 5. กรณีผู้ร้องเห็นว่าตนอาจจะไม่ปลอดภัย สามารถร้องขอให้กรมก าหนดมาตรการ  
ที่เหมาะสมในการคุ้มครอง 
 6. ผู้บังคับบัญชาน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

7. ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานเป็นเท็จ ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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๑๒ 

ส่วนที่ 5 การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ 
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ   
ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
การกระท าต่อไปนี้เป็นการกระท าที่ผิดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 1. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 
 2. แนะน า ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมข้าราชการของกรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ 
 3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝุาฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีที่ตนทราบ
หรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 
 4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการ 
ฝุาฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 
 5. การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
ส่วนที่ 6  ความรับผิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน 
  ทางจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 
 1. กรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ไม่เป็นความผิดทางวินัยจะได้รับการพิจารณาตักเตือน 
และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาได้     
 2. กรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ   
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นความผิดทางวินัย จะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย 



๑๓ 

การปฏิบัติตามข้อบังคับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมขา้ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2563 
 
 ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 ๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 ๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
 8) มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 9) มีความเป็นเลิศ มุ่งเนน้ความสามัคคีและรักองค์กร
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๑๔ 

ข้อ ๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่การรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1  แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ  
เป็นส าคัญ 

1.2 ไม่แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือไม่กระท าการอันเป็น   
การท าลายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไม่กระท าการอันเป็นการให้ร้าย       
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 

1.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพในความแตกต่ างของ             
การนับถือศาสนา 

1.4 แสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.5 ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
1.6 ไม่กระท าการอันเป็นการต่อต้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย       

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.7 มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ต่อ      

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
 
ข้อพึงระวัง 

 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์ 
 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนา 
 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือพรรคการเมือง 
 หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอันอาจ    

ท าให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง หรือฝักใฝุพรรคการเมืองใด        
พรรคการเมืองหนึ่ง 

 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 



๑๕ 

ข้อ ๒ ซ่ือสัตย์สุจริต มจีิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมพึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตาม
กฎหมายและตามท านองคลองธรรม มีจิตส านึกท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความสุจริต
เป็นที่ตั้งและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มก าลังความสามารถ และ
กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับ
การตรวจสอบ 

2.3 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และค านึงถึงหลักสากล
ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ
การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมอย่างเหมาะสม 

 
ข้อพึงระวัง 

 การปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบคอบและไม่ระมัดระวังจะท าให้เกิดความเสียหาย         
ต่อราชการ 

 การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน 
 การใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าท่ีราชการ 
 การให้หรือรับของขวัญที่มีราคาเกินสมควรแม้เป็นการให้ตามประเพณี 
 การให้ค าปรึกษา แนะน า นอกเหนือขอบเขตที่ระเบียบก าหนด  
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๑๖ 

ข้อ ๓ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงมีความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ไม่ยอมท า
ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 
 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง      
ไม่ชอบธรรม 

3.2 เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

3.3 ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
3.4 ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น 
 
ข้อพึงระวัง 

 การอาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 ความสัมพนัธ์ส่วนตัวท่ีอาจท าให้เกิดการขัดแย้งกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
 การกระท าอาจอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวและขัดต่อผลประโยชน์

ส่วนรวม 
 การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้องและกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
 การรายงานเท็จ หรือปกปิดความจริงต่อผู้บังคับบัญชา 



๑๗ 

ข้อ ๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอันได้แก่
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่ออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ทับซ้อน 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

4.1 สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากต าแหน่งหน้าท่ี 

4.2 มีจิตส านึกในการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของหน่วยงาน 
4.3 ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
4.4 ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่   

ของตน 
4.5 มีจิตบริการที่จะปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของ

ประชาชน 
 
ข้อพึงระวัง 

 ต้องค านึงถึงหน้าท่ีราชการเป็นหลักอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าของกรม/องค์กร 
 ต้องมีระเบียบวินัย 
 ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน 
 การท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเข้าใจ ด้วยความตระหนักรู้ว่าส่วนรวม                

มีความส าคัญกว่าส่วนตัว 
 การมีจิตสาธารณะที่ไม่มีผลต่อหน้าที่ราชการ เช่น เพื่อส่วนตัวเพราะใจอยากช่วย 

เพราะความสงสาร เพราะได้บุญ เพราะถูกบังคับ เพราะชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ 
เพื่อการยอมรับในสังคม 
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๑๘ 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงเปูาหมาย ประโยชน์ และ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ด้วยการมุ่งถึงความเป็นเลิศของงาน 
 
แนวทางปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
5.2 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
5.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
5.4 มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.5 รักษาและพัฒนามาตรฐานการท างานท่ีดี 
5.6 รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ผู้ร่วมงานและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.7 เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 

 
ข้อพึงระวัง  

 การถือปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องและ
ผลกระทบในทางลบท่ีจะตามมาภายหลัง 

 การท างานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถใชัทักษะของสมาชิกในทีมได้
อย่างเต็มที ่

 การไม่รักษามาตรฐานในการท างาน 



๑๙ 

ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมพึงปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และ
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม 
6.2 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ ไม่น าความรูส้ึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความ

โกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้ในการตัดสินใจปฏิบตัิหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ  
6.3 ไม่เลือกปฏิบัตดิ้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่อง เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

สภาพรา่งกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง 
 
ข้อพึงระวัง 

 การขาดความเป็นกลางในการปฏบิัติงาน 
 การใช้ระบบอุปถัมภห์รือเลือกปฏบิัติเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล  
 การค านึงประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 
 การขาดมาตรฐานในการปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียม 
 การขาดมารยาทในการปฏิบัติงาน 
 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติโดยผดิหลักเกณฑ์และระเบียบของราชการ 
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๒๐ 

ข้อ ๗ ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ด ารงตนและการด าเนินชีวิตด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 
แนวทางปฏิบัติ 

7.1 ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมน าพระบรมราโชวาท 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักค าสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ มาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ี 

7.2 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพต่อกฎหมาย  
และมีวินัย 

7.3 ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ 
 
ข้อพึงระวัง 

 การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้องและกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน อาจมี  
ผลเสียหายต่อตนเองและส่วนราชการ 

 การไม่ควบคุม/ก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานตามระเบียบราชการ      
อย่างเคร่งครัด 

 การไมร่ะมัดระวังการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับท่ีตนเองม ี

 การปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตผุล และปล่อยให้กิเลสเข้าครอบง า 

 การไมร่ะมัดระวังการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับท่ีตนเองม ี

 การปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตผุล และปล่อยให้กิเลสเข้าครอบง า 

 



๒๑ 

ข้อ 8 มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 
 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เปิดเผย พร้อมรับการตรวจสอบ
โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้รับบริการ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และไม่บิดเบือนกฎระเบียบของราชการ 
 
แนวทางปฏิบัติ 

8.1 ปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์  สุจริต ถูกต้องอย่ าง เต็ มก าลั งความรู้ 
ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงานและประชาชน 

8.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย ด้วยความถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน หรือผู้รับบริการ 

8.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน ชัดเจนตามกรอบกฎหมายและ
ความถูกต้อง 

8.4 เก็บเอกสารเป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการ ปูองกันกรณีมีผู้เสียผลประโยชน์
ร้องเรียนหรือเพื่อการตรวจสอบของทางราชการต่อไป   

8.5 ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ไม่ให้ค ามั่นสัญญาใด ๆ             
อันกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ไม่รับปากเป็นการส่วนตัวต่อผู้ ใดว่าจะกระท าการ                   
หรือไม่กระท าการใด โดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการ 

8.6 บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับยอมรับผิดเมื่อกระท าผิด 
 
ข้อพึงระวัง 

 การใช้ข้อมูลของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม หรือบิดเบือนข้อมูล อาจท าให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับหรือเสียประโยชน์ 

 น าข้อมูลลับของทางราชการไปใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล 
 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์   

ส่วนบุคคล 
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับผิดเมื่อกระท าผิด  
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๒๒ 

ข้อ 9 มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้นความสามัคคีและรกัองค์กร 
 
 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ        
โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกรมเป็นหลัก ให้บริการอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ท าให้เกิดการครหา หรือเกิดความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีน้ าใจ เกื้อกูล รู้จักให้อภัย มีมนุษยสัมพันธ์ เคารพสิทธิเสรีภาพ ยอมรับและเคารพ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้ างสภาพแวดล้อม            
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และรักษาช่ือเสียงขององค์กร 
 
แนวทางปฏิบัติ 

9.1 คิดดี ท าดี คบกัลยาณมิตร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน ตนเอง
และผู้อื่น 

9.2 รู้จักให้อภัยเมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นในงานที่ท า หัวหน้า ผู้ร่วมงาน ลูกน้อง   
ต้องรู้จักให้อภัย ตนเองต้องยอมรับข้อผิดพลาดและทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหา
ให้ลุล่วงไป ท าให้ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

9.3 เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและการถกเถียงอย่างกว้างขวางในการ
ประชุม โดยปราศจากอคติ รับฟังความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ยอมรับมติของ
เสียงส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน ไม่ถือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นความผิด 
และเป็นการแบ่งพรรค แบ่งพวก 

9.4 ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ แม้นมิใช่ภารกิจหลักของส านักตน โดยผู้บริหารและ       
ผู้ปฏิบัติร่วมกันท างานอย่างใกล้ชิดไม่มีช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง  
สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้ภารกิจส าเร็จด้วยดี 

9.5 ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและศาสนา  
9.6 ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                  

ร่วมกับบุคคลอื่นจะท างานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถตามศักยภาพ
ที่มีอยู่ โดยตระหนักดีว่า การท างานที่ขาดความรู้และประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกรม 

9.7 ให้บริการอย่างเต็มใจ เป็นมิตรและจริงใจต่อผู้มาติดต่อราชการ 
9.8 ท างานเชิงรุก ควบคู่ไปกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนา การค้าระหว่าง

ประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าในตลาดโลก 
 
 
 



๒๓ 

ข้อพึงระวัง 
 การด่วนตดัสินใจอย่างมีอคติ ไมร่อบคอบ 
 การเห็นแก่ตัว และคดิถึงตนเองเปน็หลักโดยไม่นึกถึงผู้อื่น 
 การมีอคติและไม่ยดึหลักคณุธรรม 
 การยึดถือความเห็นของตนเองเปน็หลัก 
 การขาดพลังสามัคคี ท างานอย่างไม่ประสานกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ในองค์กร 
 การขาดจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 ไม่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งสม่ าเสมอ 

  
 

 
 
 

จงรักภักดี 

มีความซื่อสัตย์ 

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ครองประโยชน์ส่วนรวม 

ร่วมมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คิด ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

ด ารงตนเป็นแบบอย่าง 
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พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 
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(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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