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ประมวลจริยธรรม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
และครั้ ง ที่ ๑๘/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๒๓ เดือ น มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง กํา หนดมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมขึ้ น เป น ประมวลจริ ย ธรรมกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้
“กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” หมายความรวมถึง ประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“คานิยม” หมายความวา สิ่งที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจแลวกําหนดการกระทําของตน
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“จริยธรรม” หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎของศีลธรรมสําหรับ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ และเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติจะตองยึดถือและปฏิบัติ
หมวด ๒
ปณิธานและอุดมการณ
สวนที่ ๑
ปณิธาน
ขอ ๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ มีความปรารถนา มุงมั่นและตั้งใจ
จะปกปองคุมครอง สนับสนุนและสงเสริมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
สวนที่ ๒
อุดมการณ
ขอ ๔ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครอง ตามรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย หรื อตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย มีพัน ธกรณี
ที่จะตองปฏิ บัติต าม และจะยึด มั่น ในหลักนิ ติธ รรม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชนข องประเทศชาติ
และประชาชน
หมวด ๓
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด มั่ น
ในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตนและไม มี ผ ล
ประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
ขอ ๖ กรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแหง ชาติ แ ละเจา หนา ที่ ตอ งจงรั กภั ก ดีต อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
ขอ ๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี ในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๘ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี ในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ
ขององคกรโดยรวมและไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ ของตําแหนงหนาที่
ขอ ๑๐ กรรมการสิท ธิม นุษยชนแห งชาติและเจ าหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่อย างเต็ม กําลั ง
ความสามารถดวยความเสี ยสละ ทุ ม เทสติป ญญา ความรูความสามารถ ใหบ รรลุ ผลสํ าเร็ จและ
มีประสิท ธิภ าพตามภาระหนาที่ ที่ไ ดรับ มอบหมาย เพื่อใหเ กิดประโยชนสู งสุด แกป ระเทศชาติ
และประชาชน
ขอ ๑๑ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแ ละเจาหนาที่ตองมุงแกปญหา ความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปน ธรรม รวดเร็ว มีจิตสํานึกการใหบริการและไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
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ขอ ๑๒ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแ ละเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาความลับของทางราชการ
ที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยเจาหนาที่ จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจ
หนาที่ หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๔ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ต อ งรั ก ษาและเสริ ม สร า ง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๕ กรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองไมใ ชสถานะ หรือตําแหนง
ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปน ประโยชนใ นทางทรัพยสิน
หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยาหรือ การใหต ามประเพณี ตามหลัก เกณฑแ ละเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
ขอ ๑๖ เจาหนาที่ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ
มีม นุ ษยสัม พัน ธ อัน ดี ไม ดูห มิ่น เหยี ยดหยามเพื่อ นร วมงาน ตองไม ปด บังข อมู ลที่ จําเปน ในการ
ปฏิบัติง านของเพื่อนรวมงาน และไม นําผลงานของผูอื่น มาแอบอางเป น ผลงานของตน รวมทั้ ง
ตองมุงมั่นทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
หมวด ๔
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ ตองประพฤติปฏิบัติ และวางตนอยู
ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด ตลอดจนเปน แบบอยางที่ดี ควรแกการยกยองใหเปน
ที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกํากับดูแล
การประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้
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ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูรับผิดชอบพิจารณา ดําเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ
ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ
กรณี มีการรอ งเรียนหรือ ปรากฏเหตุ วา กรรมการสิท ธิม นุ ษยชนแหงชาติ คนหนึ่งคนใด
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรม ให ก รรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที่ เ หลื อ อยู เ ป น
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๑๙ กรณีที่มีการรองเรียนตามขอ ๑๘ ใหผูรองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ
รายการชื่อ ที่ อยู และลายมื อชื่ อของผูร อง พรอมทั้ง ระบุ ขอเท็จ จริง หรือ พฤติ การณใ หชัด แจ ง
หากคํารองใดไมมีรายการขางตน ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเรื่องไวพิจารณาก็ได
กรณีมี การพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือ เหตุ ที่ปรากฏตามข อ ๑๘ โดยเปน เรื่องรองเรีย น
หรือเหตุดังวานั้น ไดเคยพิจารณาแลว ปรากฏขอเท็จจริงวาไมมีการฝาฝน และไดสั่งยุติเรื่อ งไปแลว
กรณีเชนวานี้ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเรื่องไวพิจารณาก็ได
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ หากดําเนิน การสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริ ยธรรม ใหผูรั บผิด ชอบพิจ ารณาดํ าเนิ น การตามข อ ๑๘ สั่ งยุติ เรื่ อง แต หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๒ การดําเนิน การทางจริยธรรมตามขอ ๑๘ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหนําแนวทาง
และวิธีการสอบสวนตามกฎ ก.ร. วาดวยวินัยและการสอบสวนพิจารณาซึ่งออกตามความในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหถือเปนที่สุด เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการสั่งการนั้น เปลี่ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นเปนอยางอื่น

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

หมวด ๕
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๔ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว โดยไมชักชา
ขอ ๒๕ การประพฤติป ฏิ บัติ ฝา ฝ น ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถื อเป น การฝ าฝ น จริ ย ธรรม
รา ยแรงหรื อ ไม ให พิจ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝา ฝ น ความจงใจหรื อเจตนา มู ลเหตุจู ง ใจ
ความสํ า คั ญ และระดั บ ตํ า แหน ง ตลอดจนหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ฝ า ฝ น อายุ ประวั ติ
และความประพฤติใ นอดีต สภาพแวดล อ มแห งกรณี ผลรา ยอั น เกิด จากการฝา ฝน และเหตุ อื่ น
อันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนิน การตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนิน การที่ถูกตอง
หรือตักเตือน หรือนําไปเปนเงื่อนไขสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง
การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

