


กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข

คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง





คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 1 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

คํานํา 
    
  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยขอเสนอ
ของหัวหนาสวนราชการ แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กำกับ 
ให มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทำหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ควบคุม กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข.เพ่ือใชเปนแนวทางการดำเนินการจัดประชุม เนื้อหาสาระประกอบดวย บทบาทหนาท่ี 
ของคณะกรรมการ ฯ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงตัวอยางแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ 
ท่ีใชในการดำเนินการจัดประชุม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของฝายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 
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วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 2 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 3 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 

เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2562 เปนตนมา พระราชบัญญัติดังกลาว ตราข้ึน
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงบัญญัติ
ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2562 เปนตนมา 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกลาว กำหนดใหบรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรม ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีผลใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ            
ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไป เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการกำหนดประมวล 
หรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 
โดยกำหนด ข้ึน เพ่ื อให ข าราชการท้ั งหลายเกิดสำนึ กลึก ซ้ึ งและเท่ี ยงธรรมในหน า ท่ี .ผดุ งเกี ยรติ  
และศักดิ์ศรีขาราชการ ควรแกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และดำรงตนตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงาม 
สมกับความเปนขาราชการ ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กำกับ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ ซ่ึงสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชนกัน 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน ท้ังนี้ การประชุม 
เปนภารกิจท่ีสำคัญอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนเวทีในการรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และระดมความคิด            
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสงเสริมจริยธรรมในดานตาง ๆ สำเร็จผลตามเปาหมาย อีกท้ังยังเปนเวทีในการรวมกัน 
หาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดประชุมและการจัดทำรายงาน 
การประชุมท่ีกระชับ รัดกุม ชัดเจน และถูกตอง จะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุงหมาย 
ของการประชุม แตถาการประชุมดำเนินไปอยางไมถูกวิธี เริ่มต้ังแตกอนการประชุมไปจนถึงระหวางการประชุม 
และเม่ือสิ้นสุดการประชุม ยอมจะกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากร รวมถึงประสิทธิผลท่ีควรจะไดจากการรวมกัน
คิดรวมกันทำของคณะกรรมการ ฯ สงผลใหไมเกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมไปสูบุคคล หนวยงาน องคกร 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 4 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข               
จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กระบวนการจัดประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานการประชุม เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในก า ร ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 1.2.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
  1.2.3 เพ่ือลดขอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมเปนระบบ 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.3.1 บุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 1.3.๒ การจัดประชุมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3.๓ การจดัประชุมท่ีเปนระบบจะชวยลดขอผิดพลาดในการดำเนินงาน 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 5 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 2 
 

ระบบบริหารจัดการ  
 
2.1  หนวยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

งานเลขานุการ 
ประธานกรรมการ 

และกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 

กลุมอาคารสถานท่ี 
กองกลาง 

งานเลขานุการ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีทำหนาท่ี 
หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 6 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

2.2 ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนการจัดทำ              
หนังสือเชิญประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมหองประชุม และโสตทัศนูปกรณ  
การจดรายงานการประชุม การแจงมติท่ีประชุม การจัดทำรายงานการประชุม รวมไปถึงการจัดสงรายงานการประชุม 
จัดทำข้ึนสำหรับผูรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถนำไปปฏิบัติงานทดแทนกันได 
และปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง โดยสามารถใชไดเปนประจำทุกครัง้ท่ีจะดำเนินการจัดประชุม 

 
2.3 คำจำกัดความ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง คณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีประกาศแตงตั้ง  
และมีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีประกาศแตงตั้ง                     

การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง  
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน  
ตามวันและเวลาท่ีประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป มารวมปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกันคิด               
อยางมีวัตถุประสงค มีระเบียบวิธี และเวลาท่ีกำหนดให 

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องท่ีนำมาปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม โดยเรียงหัวเรื่อง
ตามลำดับความสำคัญ หรือความสนใจเรื่องท่ีประชุม 

รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผู เขารวมประชุม  
และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

องคประชุม หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีตองเขาประชุม ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ ตามหลักการประชุม ถามีกรรมการท่ีมาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด            
ก็ถือวาครบองคประชุม แตถามีกรรมการมาประชุมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ก็ถือวาไมครบองคประชุม ประธาน 
จะตองยกเลิกการประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายครั้งใหม 

ท่ีประชุม หมายถึง บรรดาผูเขาประชุมท้ังหมด 
มติ หมายถึง ขอตัดสินใจของท่ีประชุมเพ่ือนำไปปฏิบัติ 
การแตงตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

มีมติใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ มีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันท่ีคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนมีประกาศแตงต้ัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1013.7/ว 6 ลงวันท่ี  
29 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดใหกรรมการจริยธรรม ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภท
อำนวยการ และกรรมการจริยธรรมซ่ึงเปนขาราชการในสวนราชการ ท่ีไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางของสวนราชการ พนจากตำแหนง เม่ือพนจากการเปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจาง 
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ในสังกัดสวนราชการนั้น อนึ่ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมพนจากตำแหนงตามวาระ และยังมิไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมใหม ใหคณะกรรมการจริยธรรมนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมใหม 
  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2) ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียน 
วามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
โดยเร็ว 

3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน                   
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือไดวินิจฉัยแลว ใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
โดยพลัน ถาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสดุ 

4) สงเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น                
เปนเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกวาง หลายสวนราชการ และยังไมมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืน หรือผูตรวจการแผนดิน 

5)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชา             
ใชอำนาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

6) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนของหัวหนาสวนราชการ
ตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรม               
ของสวนราชการเพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหนงขาราชการ
ในกลุมงาน 

7) เสนอแนะการแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรม หรือการอ่ืนท่ีเห็นสมควร ตอคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนมอบหมาย 
  องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) ประธานกรรมการ ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซ่ือสัตย
เปนประจักษ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมกันเสนอ 

3) กรรมการผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองให เหลือ  
จำนวน 2 คน 
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4) กรรมการ จำนวน 2 คน ซ่ึงเปนขาราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับคัดเลือก
จากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 บทท่ี 3  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 

(PT/WR) 
ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

2  30 นาที 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 

1) กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

๒) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับ
สถานท่ีจัดการประชุม ฯ 

ก 

ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
(1.1) งานเลขานุการประธานคณะกรรมการ 
(1.1) งานเลขานุการคณะกรรมการ 
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีทำหนาท่ีหวัหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 10 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

  

3 
 
 

 15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

4  
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

5  
 
 
 

 
 
 
 

10 นาที หัวหนาศูนย
ปฏิบัติการ
ตอตาน 
การทุจริต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

6  7 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

7  15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

    

 
 
 

 5) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
 

4) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังน้ี 
 (4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
 (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
 (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมตัิเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
 (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมืเงินทดรองราชการ 

ก 

3) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำหนังสือขอใชหองประชุม  
ถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบหองประชุม 

6) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม 

7) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัสงระเบียบวาระการประชุม 
เต็มรปูแบบ และเอกสารประกอบการประชุม ใหประธานการประชุม 

   

ข 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 11 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

    

8  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 
 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

9  1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

10  15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

11  3 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 
 

12  5 นาที 
 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

13  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

    

 

11) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัการประชุมตามวัน เวลา  
และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุม 
  

ข 

10) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับอาหารวาง 
และเครื่องดื่มในการประชุม 

ค 

12) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม 

 

8) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม 

9) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำใบลงทะเบียน 
ผูเขารวมการประชุม 

13) กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 12 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 

(PT/WR) 
ผูรับผิดชอบ 

    

14  30 นาที 
 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

15  10 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 
 

16  10 นาที 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

 
3.2 ขอบเขต 
 เริ่มจากกลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการประธานกรรมการ           
งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีทำหนาท่ีหัวหนา 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เม่ือทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แลว 
ดำเนินการติดตอประสานงานเก่ียวกับสถานท่ีจัดการประชุม ฯ จากหนวยงานผูรับผิดชอบหองประชุม               
จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ เสนอหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาอนุมัติและลงนาม จากนั้นกลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม แลวจัดสงเอกสารดังกลาวใหประธานการประชุม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม จัดทำใบลงทะเบียนผู เขารวมการประชุม และประสานงานเก่ียวกับอาหารวาง                  
และเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุม 
………….  

14) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำหนังสือแจงเวียน 
รายงานการประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณา

ตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ 

ค 

15) กลุมงานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ  
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทุจรติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

16) กลุมงานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมลู 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 13 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจัดสงเอกสารหลักฐานท่ี เก่ียวของ ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป  
เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ แลวสรุปรายงานการประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงาน
การประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ นำรายงานการประชุม ฯ               
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมขอมูล 
 
3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
 1. กลุ มงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ  
จากประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 2. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับสถานท่ีจัดการประชุม ฯ 
 3. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใชหองประชุม ถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หองประชุม 
 4. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้ 

    4.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
    4.2 จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
    4.3 จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
    4.4 จัดทำหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 

5. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
6. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
7. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดสงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม               

ใหประธานการประชุม 
8. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม 
9. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
10. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม 
11. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ 
12. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป              

เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
13. กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 
14. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงานการประชุม ฯ ใหอนุกรรมการทราบ 

และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ 
15. กลุมงานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
16. กลุมงานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมูล 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 14 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 4 
 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

4.1 กฎหมาย และระเบียบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 32 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน 
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019/10 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 เรื่อง แจงประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
  4. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 
  5.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค. 0406/32603 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง การเบิกจายเบี้ย
ประชมุสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ  
  6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 137 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2558 
  7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019/38 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน 
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสวนราชการ 
  8. ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
  9. ตัวอยางเอกสารท่ีใชในการประชุม 
  9.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
  9.2 หนังสอืเชิญประธานการประชุม 
  9.3 หนังสือเชิญประชุม (หนังสือภายใน) 
  9.4 หนังสือเชิญประชุม (หนังสือภายนอก) 
  9.5 ระเบียบวาระการประชุม 
  9.6 หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
  9.7 หนังสือสงสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
  9.8 แบบสัญญายืมเงิน 
  9.9 แบบประมาณการยืมเงิน 
  9.10 แบบหลักฐานการจายเบี้ยประชุม 
  9.11 แบบใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดประชุม 
คณะกรรมการ
จริยธรรม 
ประจำสำนักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 
 

1 ป 
(ทบทวน) 

เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

เขาถึงได 
ตลอดเวลา 

 
4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหนวยงาน
ภายนอก และบคุคลท่ัวไป 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 - ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
           
สัญลักษณท่ีใชในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มตนและส้ินสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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กฎหมาย ระเบียบ  
และตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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  กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



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
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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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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 
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“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 



หนา   ๗๙ 
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(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 



หนา   ๘๑ 
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   



หนา   ๘๒ 
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   
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ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˜

‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ ·≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ Û (Ù)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®à“¬‡ß‘π∫“ßª√–‡¿∑µ“¡ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬

æ.». ÚıÒ¯ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÙ˜é

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÚÛ

(Ú) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛÛ

(Û) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÛ˜



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

(Ù) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙÒ

æ.». ÚıÙÚ

(ı) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙÚ

(ˆ) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß æ.». ÚıÚÛ

(˜) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÛÛ

(¯) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëß

π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÒ æ.». ÚıÙÚ

(˘) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÚ

¡“µ√“ Ù æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√ ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»

æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ·≈–∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬À√◊Õª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√π—Èπ°”Àπ¥‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–

¡“µ√“ ı „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ À√◊Õ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥ ÷́Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–

ç§≥–Õπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ √—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

À√◊Õ§≥–°√√¡°“√

çÕπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕπÿ°√√¡°“√

´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

ç∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ „Àâ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ˆ „Àâ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ÷́Ëß¡’¿“√–Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ Ÿß ªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬Õ—π¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√∫√‘À“√ ‡»√…∞°‘® À√◊Õ —ß§¡„π¿“æ√«¡¢Õßª√–‡∑»

µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√Õ◊ËππÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò)

µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „ÀâÕπÿ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò) ‡«âπ·µàÕπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°√–∑√«ß À√◊Õ°√¡ Õπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”®—ßÀ«—¥ À√◊Õ

Õπÿ°√√¡°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–∑”πÕß‡¥’¬«°—π „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ¢â“√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’

ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ¯ °√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–„π‡¥◊Õπ∑’Ë‰¥â√à«¡ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ ˘ ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß

„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π ’Ë¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â„ÀâºŸâ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë

ª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡„πÕ—µ√“‡¥’¬«°—∫ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

¡“µ√“ Ò √Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ√Õßª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π·ª¥¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ÒÒ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß

∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ

§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«„π«—πÀπ÷Ëß

¡“µ√“ ÒÚ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√π—Èπ

‚¥¬„Àâπ”¡“µ√“ ¯ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÛ ‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√„π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èßµ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß§π ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘π Õß§π

∂â“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ„¥‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¥â«¬ „Àâ‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‰¥â‡æ’¬ßµ”·Àπàß‡¥’¬«

¡“µ√“ ÒÙ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ µâÕß¡’°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

√à«¡ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßπâÕ¬°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ·≈–¡’ ‘∑∏‘

‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‡«âπ·µà∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

°“√ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ√«¡∂÷ß°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡

√“™‚Õß°“√ À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√°”Àπ¥„Àâ “¡“√∂„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ

 ◊ËÕ “√¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥¿“æ·≈–‡ ’¬ß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ´÷Ëß∑”„Àâ°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

‰¡à®”‡ªìπµâÕßª√“°Øµ—«„π∑’Ëª√–™ÿ¡¥â«¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ ÷́Ëß„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√

¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“« √à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈–¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ Òı „Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ß  ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ √à«¡°—π®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) ·≈–√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˜ (Ò) ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ·≈–‡ªìπ√“¬§√—Èß ”À√—∫°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√



Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ √Á®·≈â«

„Àâ‡ πÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–ª√–°“»°”Àπ¥µàÕ‰ª

°“√°”Àπ¥Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¡“µ√“ Òˆ §≥–°√√¡°“√∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π ¡π“§ÿ≥‡ªìπ√“¬‡¥◊ÕπÕ¬Ÿà°àÕπ

«—π∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ§ß‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

·≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß ‰¥â„™â∫—ß§—∫¡“‡ªìπ‡«≈“π“π

 ¡§«√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å°“√®à“¬·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ√«∫√«¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ „ÀâÕ¬Ÿà„π°ÆÀ¡“¬©∫—∫‡¥’¬«°—π‡æ◊ËÕ„Àâ¡’‡Õ°¿“æ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



















































ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดังนั้น กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพจึงข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนด
ทิศทำงก ำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดท ำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสงักัดส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี  
ควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเช่ือถือและยกย่องจำกประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อืน่ 
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
 ประโยชนส์่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
 จนงำนส ำเรจ็ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำช่ือเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน

รำชกำร 

ข้อ 2 ... 
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  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย  
    และกรอบนโยบำย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
   ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง 
    ในกำรปฏิบัตงิำนตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทกุรปูแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไมส่ัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ผลประโยชนห์รือควำมก้ำวหน้ำ 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบรกิำรต่อผูม้ำรบับริกำร
      ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เช้ือชำติ 
      ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง 
     ๓.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
     ๔.1 ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิำนของแต่ละข้ันตอน 
     ๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของ 
      ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมลู ข้ันตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
      ที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง 
      และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน ์
      ให้ตนเองหรือผูอ้ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ 
     4.4 เก็บหลกัฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ  
   และมีคุณภำพ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนำตนเองใหเ้ป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์ 
   และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพฒันำ
   ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่พัฒนำองค์กร
   และวิชำชีพ 
  ๕.3 ปรับปรงุวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไมช่อบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน 
 
 

๕.4 ... 
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๕.4 ประสำนงำนกบัทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ภำรกจิบรรลผุลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

5.5 ให้ผูร้ับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
 รำชกำร 

ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมน ำค ำสอน 

ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ 

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ 
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 

6.3 กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร 
มำพิจำรณำให้เช่ือมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์

 ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 

7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูำอำจำรย ์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
7.11 รู้จกัด ำรงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๑ ผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร 
ข้อ ๓ ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้ทรำบจรรยำที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่ำ 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ เกี่ยวกับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ข้อ ๕ … 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของ 
กับการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

ประจำสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   กลุมงานคุมครองจริยธรรม  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/3436   วันท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

และขอเชิญประชุม ฯ 

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเดิม 
 1. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 
อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ประธานกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด 
ใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี  
11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 ขอพิจารณา 
 กลุมงานคุมครองจริยธรรม พิจารณาแลว เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๕  
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เห็นควรจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใหเบิกคาใชจายในการจัดประชุม 
จากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ตอไปดวย จักเปนพระคุณ 
๑. อนุมัติใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1  
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5/2562 ถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ / ลงนามแลว 
 

 
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 

ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/    วันท่ี            สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน นายอุทัย สุดสุข ประธานกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติ 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ 
ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบยีบวาระการประชุม ฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/ว    วันท่ี            สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน  

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 
 
 
ท่ี สธ 0217/ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               สิงหาคม  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน  

สิ่งท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม ฯ ครั้งท่ี 5/256๒ จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)  

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
โทรศัพท 0 2590 1330 
โทรสาร 0 2590 1330 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

วันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

----------------------------- 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข ครั้งท่ี 4/256๒ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 256๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามโครงการ 

เสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิต ดวยการสวดมนต 
เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 

  โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
 3.2 สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังกลุมพัฒนาระบบบริหาร และสํานักสารนิเทศ 

  โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
 3.3 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ชุดใหม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ท่ีไดรับ             
การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 - กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
 
 

--------------------------------- 
 
 
 
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 
บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  กลุมงานคุมครองจริยธรรม โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/2523    วันท่ี  9  สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ     

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ตามท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 
ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยขอเบิกคาใชจายในการจัดประชุมจากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 
และการตอตานการทุจริต แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ.:.ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 
และการตอตานการทุจริต (210021000N4566) กิจกรรมยอย.:.สงเสริมคุมครองจริยธรรม.และปองกัน             
การทุจริต.(139).ศูนยตนทุน.2100200270.จํานวนเงิน 9,745 บาท.(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) นั้น 

 กลุมงานคุมครองจรยิธรรม มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท 
(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) เพ่ือใชในการจัดการประชุม ฯ ขางตน โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร                  
อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เปนผูยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินท่ีแนบมาพรอมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ ตอไปดวย จักเปนพระคุณ 
     1. อนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) 
     ๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน 
     3. ลงนามในหนังสือถึงผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 
 
 
  
 
 
 
        อนุมัติ ตามขอ 1 
        ลงนาม ตามขอ 2-3 
 
 
 
 
 

 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/    วันท่ี         สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง สงสัญญายืมเงินทดรองราชการ    

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหจัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ 
เพื ่อใชในการจัดประชุมฯ ขางตน เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท . (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)                   
โดยขอเบิกคาใชจายในการจัดประชุมจากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ.:.ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
แบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
(210021000N4566) กิจกรรมยอย.:.สงเสริมคุมครองจริยธรรม.และปองกันการทุจริต (139) ศูนยตนทุน.2100200270 
ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เปนผูยืมเงินทดรองราชการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)  

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 



แบบ  8500

ยื่นตอ  ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

2,280                00

665                   00

2,000                00

3,200                00

1,600                00

(ตัวอักษร) เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน รวมเงิน (บาท) 9,745              00

ลายมือชื่อ............................................................ผูยืม                                                            วันที.่............................

ลายมือชื่อ............................................................ผูรับรองลายเซ็น

เสนอ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                    

(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)

ลงชื่อ................................................. วันที.่............................ 

อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)

ลงชื่อผูอนุมัติ..................................... วันที.่............................ 

ลงชื่อ................................................ผูรับเงิน วันที.่............................  

        ขาพเจา นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากุล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการจากกองบริหารการคลัง เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562 
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังรายละเอียดตอไปนี้

       ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคาใชจายที่ถูกตอง 
พรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถาม)ี สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายจากคลัง คือ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
เงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที

เลขที่.........................

วันครบกําหนด

.................................

       ๑. คาอาหารกลางวัน           

       4. คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ จํานวน 2 คน

       2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) ไวเปนการถูกตองแลว    

ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได จํานวนเงิน 9,745 บาท 

คําอนุมัติ

ใบรับเงิน

           สัญญายืมเงิน

       3. คาเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ จํานวน 1 คน

       5. คาเบี้ยประชุมสําหรับเลขานุการคณะกรรมการ จํานวน 1 คน

    (นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากลุ) 
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)  
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหวัหนาศูนยปฏบิัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 



หมายเหตุ       (1)   ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนากองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดที่ปฏิบัติงาน

                          เชนเดียวกันแลวแตกรณี

     (2)    ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม

     (3)    ระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินยืมไปใชจาย

     (4)    เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ใบรับเลขที่เงินสด หรือ

ใบสําคัญ

ดานหลัง

รายการสงใชเงินยืม
รายการสงใช

ครั้งที่ วัน เดือน ป
จํานวนเงิน คงคาง

ลายมือชื่อผูรับ



ล ำดับ ค่ำเช่ำ ค่ำ

ท่ี ท่ีพัก รถ รถไฟ เคร่ืองบิน รถรับจ้ำง น  ำมัน
ปรับอำกำศ

1 ค่าอาหารกลางวัน  (19 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)   2,280
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (19 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)   665    
3 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการ จ านวน 1 คน 2,000  
4 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการ จ านวน 2 คน คนละ 1,600 บาท 3,200  
5 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับเลขานุการคณะกรรมการ จ านวน 1 คน 1,600  

รวมเงิน -     - - - - - - -   9,745 

รวมทั งสิ น (ตัวอักษร)  เก้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน
(ยืมในกรณีอ่ืนระบุโดยละเอียด)

ค ำชี แจง    1. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันละ และจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ  
               2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงินเดือน
               3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมน้ันให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน

ประมำณกำรยืมเงินประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ครั งท่ี 5/2562
ข้ำพเจ้ำ นำงสำวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษำกุล ได้รับอนุมัติจัดกำรประชุม ฯ ตำมหนังสือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ท่ี สธ 0217.02/3436 ลงวันท่ี 7 สิงหำคม 2562

วันท่ี 11 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั น 2 อำคำร 1 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี  

รำยกำร ต ำแหน่ง ค่ำวิทยำกร

ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำพำหนะ
รวมเงิน หมำยเหตุ

  ............................................................ ผู้ประมาณการ
(นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/2562 

ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ลําดับ 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
หนวยงาน 

ลายมือช่ือ 
11 กันยายน 2562 
๑0.๐๐-๑4.0๐ น. 

๑  นายอุทัย  สุดสุข 

 

ประธานกรรมการ   

๒  นายไพจิตร  วราชิต 
 

กรรมการ   

๓  นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา กรรมการ 
 

  

๔  นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ 
 

กรรมการ   

๕  นายรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร 
 

กรรมการ   

๖  นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล เลขานุการคณะกรรมการ 
 

  

๗  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
(ดานเวชกรรมปองกัน)  
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 



ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/2562 

ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ลําดับ 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
หนวยงาน 

ลายมือช่ือ 
11 กันยายน 2562 
๑0.๐๐-๑4.0๐ น. 

๘  นางภคภรณ  นิธิศุภโชคชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

  

๙  นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๐  นายพศวีร  วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๑  นางสาวพลอยนลิน  คํ่าคูณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๒  นายรณรงค  หาญศึก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๓  นางนภเกตต  ขันศิลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๔  นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๕  นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 



หลักฐานการจายคาเบี้ยประชมุและคาตอบแทนอ่ืน 

สวนราชการ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมเร่ือง  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ังที่ 5/2562 

วันที่   11 กันยายน 2562 สถานที่ประชุม หองประชุม 4 ชัน้ 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง ผูแทน 

หมายเลข 

โทรศัพท 

เบี้ยประชุม/ 

คาตอบแทน 

ลายมือชื่อ 

ผูเขาประชุม ผูรับเงิน 

1 นายอุทัย  สดุสุข ประธานกรรมการ  

 

    

2 นายรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร กรรมการ  

 

    

3 นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ กรรมการ  

 

    

4 นายไพจิตร  วราชิต กรรมการ  

 

    

5 นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา กรรมการ  

 

    

6 นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล เลขานุการ  

 

    

     รวมเงิน    

 จํานวนเงิน (ตวัอักษร) ............................................................................. 

เร่ิมประชุมเวลา     10.00    น.    เลิกประชุมเวลา     14.00    น. 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจดรายงานการประชุม  ลงชื่อ.............................................................ผูจายเงิน 

       (นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)               (นางสาวน้ําฝน พยัคคานนท) 

          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           นักทรัพยากรบุคคล        

แบบ 4219 
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www.stopcorruption.moph.go.th

moph.moral@gmail.com

0 2590 1330



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป :  7 พฤศจกิายน 2562 
หัวขอ: กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
.............................................................................................................. . . . . . . . .................................................................. 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
เขมรินทร  อภสิุทธิพงษากุล สุชาฎา  วรินทรเวช 

(นางสาวเขมรนิทร  อภิสุทธิพงษากุล) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช) 
ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

เขมรินทร  อภสิุทธิพงษากุล 
(นางสาวเขมรนิทร  อภิสุทธิพงษากุล) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

  
 




