หลักการและเหตุผล
การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร หมายถึง การพัฒนามโนธรรม
จิตสานึก และมาตรฐานพฤติกรรมของบุคคลอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ
หากองค์กรมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ จะนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนั้น การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร สกว. จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่
สาคัญยิ่ง คณะกรรมการวิจัยใสสะอาด ซึ่งเป็นตัวแทนจากบุคลากร สกว. ในทุก
ส่วนงานได้ร่วมกาหนดหลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง ตามสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และจัดทาเป็นคู่มือจริยธรรมของบุคลากร สกว. ขึ้น เพื่อให้
บุคลากร สกว. ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไป
คณะกรรมการวิ จั ย ใสสะอาดหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ สกว. จะนาหลักจริยธรรมตามคู่มือนี้ ไปใช้เป็นหลักประจาใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจ และนาพาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มี
การกากับดูแลที่ดไี ด้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการวิจัยใสสะอาด
สิงหาคม 2553
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เงื่อนไขของความสาเร็จ
การพัฒนาจริยธรรมต้องเริ่มที่ “จิตใจ” และ ”ลงมือปฏิบัติด้วย
ความตั้งใจจริง” โดยมีเงื่อนไขของความสาเร็จคือ การกาหนดทิศทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนาไปสู่
การเป็นบุคลากรที่มีจริยธรรมในการทางาน ทั้งนี้ ควรคานึงถึงหลักการที่สาคัญ 6
ประการ ดังนี้
1. การนาหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มีความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ
สุภาพ มีเมตตาธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. การมีจิตสานึกที่ดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการ
ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
3. การวางตัวให้เหมาะสม รู้จักใช้จ่ายแต่เพียงพอ ประหยัด
ไม่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
4. การไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์สาหรับตน หรือ ผู้อื่น ไม่เรียกร้องผลประโยชน์อันมิชอบ
ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5. การไม่ใช้ และไม่บิดเบือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อหวัง
ผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
6. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดง
ความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด
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กลไกที่นามาประยุกต์ใช้
คณะกรรมการวิจัยใสสะอาดได้นาประมวลจริยธรรมของ สกว. ซึง่ จัด
ทาขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมหลัก โดยกาหนดพฤติกรรม หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ ซึง่ รวมถึงการกระทา หรือ งดเว้นการกระทาการใดๆ ตาม
อานาจหน้าที่อันส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ โดยนามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร สกว.
ประมวลจริยธรรมของ สกว.
ประมวลจริยธรรมนีไ้ ด้จัดทาขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สกว.
ได้ยึดถือเป็นหลักการ และเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ดารงตน และตั้งมั่น
เป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึง่ ประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1.1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
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1.3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4 การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
1.5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ
1.6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
1.7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน คุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
1.8 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
หมวดที่ 2 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนให้อยู่
ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่
การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
ได้รับหมายให้กากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมนี้
2. กรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาดาเนินการ
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3. การดาเนินการตามข้อ 2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม หากดาเนินการสอบสวนแล้ว ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ผู้อานวยการ สกว. สั่งยุติ
เรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้
4. การดาเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 3 ให้นาแนวทางและวิธีการ
สอบสวนตามระเบียบสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่าด้วยวินัยและการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
5. การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 4 ให้ถือเป็นที่สุดเว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวดที่ 3 บทการลงโทษ
1. การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งการลงโทษตาม
ข้อ 4 หมวดที่ 2 แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าว
โดยไม่ชักช้า
2. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจ
หรือ เจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ และระดับตาแหน่งงาน ตลอดจนหน้าที่
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ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ฝ่ า ฝื น
อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ใ นอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามา
ประกอบการพิจารณา
3. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็น
ความผิดทางวินัย หรือ ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี
เพื่อให้มีการแก้ไข หรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน นั้น ปรับปรุง
ตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
4. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามคู่มือนี้ ให้ผู้อานวยการ สกว. เป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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