
ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๑๙  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  2562  และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๓  (๑)  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้ำที่ 
จัดท ำประมวลจริยธรรม  จัดท ำประมวลจริยธรรม  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ก.พ.  ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จึงก ำหนดข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 

“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินและมีฐำนะ  
ไม่ต่ ำกว่ำกรม 

“หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือน  พนักงำนรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง   

และผู้ปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ก.พ.   
“คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

และคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำจังหวัด 

หมวด  ๒ 
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๓ ให้  ก.พ.  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๑) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล  ให้มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ  เช่น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรแต่งตั้ง  กำรเลื่อน  กำรโอน  กำรย้ำย  หรือกำรให้ออกจำกรำชกำร   

(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี   

(๔) ก ำหนดมำตรกำรที่ใช้บังคับกรณีข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   และระดับ 
ควำมร้ำยแรงของโทษในกรณีมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๔ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้มีผู้บริหำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมของข้ำรำชกำรประจ ำ 

ส่วนรำชกำร   
(๒) ก ำหนดให้มีกลุ่มงำนจริยธรรมโดยมีกรอบอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม  รวมถึง 

กำรจัดสรรงบประมำณเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม   
(๓) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้ข้ำรำชกำร 

ในสังกัดปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนดจริยธรรม 
 ในกรณีข้ำรำชกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนด

จริยธรรม  แต่มิได้เป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือควำมผิดอำญำ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำว่ำกล่ำวตักเตือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ  หรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปเีสนอต่อ  ก.พ.  ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่  ก.ม.จ.  
ก ำหนด  เพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

ข้อ ๕ ก.พ.  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำร  รวมถึงกลไกและกำรบังคับใช้

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๒) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี  รวมทั้งมำตรกำรที่ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม  กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรและประชำชน 
(๕) รณรงค์ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๗) ประเมินผลกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนของส่วนรำชกำรที่อยู่ในก ำกับ

เสนอต่อ  ก.ม.จ. 
(๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๖ ให้  ก.พ.  โดยข้อเสนอของหัวหน้ำส่วนรำชกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น  

เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  สอดส่อง  ดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  ติดตำม  และประเมินผลกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร   

คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ประธำนกรรมกำร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำน  ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ   

มีประสบกำรณ์และผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงมีควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำร  โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   

(๒) กรรมกำรที่เป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรที่ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว  จ ำนวนหนึ่งคน 

(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น  
จ ำนวนสองคน 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนรำชกำร  ซึ่งมำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เช่น  ภำคเอกชน  
สื่อมวลชน  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  สถำบันกำรศึกษำ  ข้ำรำชกำรทหำรหรอืต ำรวจที่ด ำรงต ำแหนง่
เทียบเท่ำต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร   ข้ำรำชกำรพลเรือนหรืออดีต
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป   และเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  หรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หรือด้ำนอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำร
จริยธรรมโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ   มีควำมซื่อสัตย์   สุจริต   
จ ำนวนสองคน   

(๕) รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม  เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย  ยุทธศำสตร์  แผนงำน  โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงกำรพัฒนำจริยธรรม
และกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๓) ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และข้อก ำหนดจริยธรรม 

(๔) สอดส่อง  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมำะสม  หรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   

(๕) เสนอมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนำให้ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี  และมำตรกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร  คณะกรรมกำรจริยธรรม  
และประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำร  องค์กรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเมื่อมีกรณีร้องเรียน
กล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม    
ในกรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม  ให้เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ชั้นเหนือขึ้นไปพิจำรณำ 

(๙) ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๑๐) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๑๑) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงตรงไปตรงมำ  

มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น 
(๑๒) ส่งเรื่องให้  ก.พ.  พิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้ำงหลำยส่วนรำชกำร 
(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๘ ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับกับกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่  ก.พ.  ก ำหนด   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๐ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๒) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร  และก ำหนดหลักเกณฑ์ 

กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและแผนปฏิบัติกำรด้ำนจริยธรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ 

ของส่วนรำชกำร  เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม  กำรกระท ำผิดวินัย  และปัญหำกำรทุจริต 
(๔) เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ที่มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี   รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณและอัตรำก ำลัง 
เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 
(๖) จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อก ำหนดจริยธรรม  รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของข้ำรำชกำร  ตลอดจนติดตำมรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อำจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย   เพ่ือใช้ส ำหรับกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๗) สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืระหวำ่งส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน   
(๘) รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ข้อ  ๑๑ ให้กลุ่มงำนจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี ้
(๑) พัฒนำระบบ  เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนกำรส่งเสริมจริยธรรมในส่วนรำชกำร 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้   ฝึกอบรม  และพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   
(๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  และกำรยกระดับธรรมำภิบำล  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำรรวมถึง
แนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๔) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจริยธรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม   กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ   

(๕) จัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรม  หรือพฤติกรรมที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำของข้ำรำชกำร
ในส่วนรำชกำรที่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

้หนา   ๒๑
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(๖) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และต่อต้ำน 
กำรทุจริต  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรเสริมสร้ำงวินัย  กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

(๗) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชำสัมพันธ์  ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๘) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่   และก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำน 

(๙) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมเสนอต่อ  ก.พ. 

(๑๐) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ  ๑๒ กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ  ๑๓ เมื่อข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนมีผลใช้บังคับแล้ว   ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่  ก.พ.  ก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมและกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน 
วันก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  ให้คงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริยธรรมและกลุ่มงำนจริยธรรมตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ  ๑๕ กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้  
ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  31  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี 

ประธำน  ก.พ. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 11 กันยายน 2564 
หัวข้อ: ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 


