เอกสารแนบท้าย
หลักเกณฑ์การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 10 ประการ นั้น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงกำหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังต่อไปนี้
1.1. สนับสนุนและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.2.

ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือสนับ สนุน ให้น ำการปกครองระบอบอื่น ที่ไม่มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมาใช้
ในประเทศไทย
1.3. จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจในความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถด้วยความอุตสาหะให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชวิทยาลัยและประเทศชาติ อุทิศเวลาให้
ราชวิทยาลัยและมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ ตลอดจนประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สุภาพ มีน้ำใจ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
2.1. อุ ท ิ ศ ตนให้ ก ั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน้ า ที ่ ด ้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และเต็ ม กำลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของราชวิทยาลัยด้วย จะต้องไม่ทำให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย
2.2. ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือของผู้อื่น
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นโดยมิชอบ
2.3. ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
อย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ของแต่ละกรณี
2.4. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และรายงานให้
เลขาธิการทราบโดยพลัน

๒
2.5.

2.6.

ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องในการตรวจสอบ
ไม่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชวิทยาลัย ในกรณีที่มีการสั่งด้วย
วาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป

3. ผู้ปฏิบัติงานต้องกล้าตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องวาง
ตนดังต่อไปนี้
3.1. ผู้ปฏิบัติงานต้องกล้าตัดสินใจกระทำการบนพื้นฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม
3.2. ผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ แยกแยะ ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และกล้าตัดสินใจกระทำสิ่ ง
ที่ถูกต้อง ชอบธรรม แม้ว่าจะทำให้ตนลำบาก หรือเสียผลประโยชน์
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อย
ต้องวางตนดังต่อไปนี้
4.1. ไม่ใช้เวลาปฏิบ ัติ งาน เงิน ทรัพย์ส ิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ราชวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
และต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของราชวิทยาลัยเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

ไม่นำข้อมูลลับของราชวิทยาลัยไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ
หรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น
ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากผู้อื่นเพราะชอบ หรือชัง
ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด ความ
เคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลากรผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา เลขาธิการ และคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานโดยตรง หรือหน้าที่อื่นในราชวิทยาลัย ต้องยึดถือ
ประโยชน์ของราชวิทยาลัยเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชวิทยาลัย หรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของราชวิทยาลัย และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๓
5. ผู้ปฏิบัติงานต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังต่อไปนี้
5.1. ปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยมุ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของงานให้ เกิ ด ผลดี ท ี่ ส ุ ด จนเต็ ม กำลั ง
ความสามารถ
5.2.
5.3.

ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ราชวิทยาลัยจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย
ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด

6. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดมั่นมาตรฐานในการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการ
ให้ตามประเพณี โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังต่อไปนี้
6.1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ
เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามได้
6.2. มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที ่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งตรงไปตรงมาด้ ว ยภาษาที ่ เ ข้ า ใจง่าย
และชัดเจน
6.3. ไม่เรียกเก็บ รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหน้าหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
6.4.
6.5.

ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือการกระทำที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการกระทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฏหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
7. ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่าง
น้อยต้องวางตนดังต่อไปนี้
7.1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
7.2. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
7.3. ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม
กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฏหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันทำการ
นับตั้งแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ

๔
8.
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังต่อไปนี้
8.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่ตนมีอยู่ตาม
กฎหมาย
8.2. ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่
มีอำนาจตามกฎหมาย
8.3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการสภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ
ความเชื่อ ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
8.4. ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
8.5. ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
9. ผู้ปฏิบัติงานต้องดำรงตนเป็นแบบย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยอย่าง
น้อยต้องวางตนดังต่อไปนี้
9.1. ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมของราชวิทยาลัย ในกรณีที่มี
ข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี
วัฒนธรรมของราชวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
9.2.

9.3.

9.4.

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้ ว ยความเที ่ ย งธรรม โดยไม่ เ ห็ น แก่ ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ บุ ญ คุ ณ ส่ ว นตั ว และควบคุ ม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยก
ย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง
ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียให้เกิดแก่ราชวิทยาลัย

10. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยอย่างน้อย
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ พึงยึดมั่นในหลักของ
จรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขากำหนด และประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

