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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อเจาหน าที่ของรัฐ แตล ะ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสงั คม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้ง ปวงจึงต องมีคุณ ธรรม ซึ่ง เปน การอัน พึงทํ า เพราะนํา ประโยชนใ หเกิ ดแก
สว นรวมและตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป น การอั น พึ งเวน เพราะเปน โทษแก สว นรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝา ฝน ประมวลจริย ธรรมเพื่อ ให ผู ที่รั บผิ ดชอบในการบั งคั บการใหเ ปน ไปตามประมวลจริย ธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปน กลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น ในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย 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. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อ ใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และดํ า รงตนตั้ ง มั่ น เป น แบบอย า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป น ข า ราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน 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 ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม กระทํา การเลี่ ยงประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข อสงสั ยหรื อมี ผู ทั กท ว งวา การกระทํ า ใดของข า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่ อ รู ห รื อ พบเห็ น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข า ราชการมี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
การฝาฝน ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอ หัวหนาสวนราชการและหรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่ หัวหนาสวนราชการเปนผู ฝาฝนจริยธรรมตองรายงานต อปลัดกระทรวง หรื อผูบั งคั บ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ตอ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ งที่ ไ ด รับ ค า ตอบแทนและไม ไ ดรั บ ค าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนา
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน
การกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศ ตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม กําลั ง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวน จากการกระทํ าทั้ง ปวงที่จ ะกอ ใหเ กิดความเสีย หายตอ ตําแหนง หนา ที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิ ช าชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ สว นตน ตามขอ มูล พยานหลัก ฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่ องดั งกล าว ให ผูใ ต บัง คับบั ญชาบัน ทึ กเรื่ องเปน ลายลักษณอัก ษรตามคํ าสั่ ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขา ราชการต อ งแยกเรื่ อ งสว นตั ว ออกจากตํ าแหน ง หนา ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัม พัน ธส วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ สงสัย ใหขาราชการผูนั้ น ยุติก ารกระทํา ดังกลาวไวกอ น
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เป น หลั ก ในกรณี ท่ี มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งประโยชน ข องทางราชการ หรื อ ประโยชน ส ว นรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวน จากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดยอาศั ยตํา แหนงหนา ที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมช อบดวยรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็น วามติคณะรัฐ มนตรีไมช อบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่อ งเสนอใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือ แนะนําใหใ ชชองวางของกฎหมายที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย
กฎ หรือ ข อ บั งคั บ ที่อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของส ว นราชการของตน สรา งภาระเกิ น สมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไมเ ลือ กปฏิ บัติ ตอ บุคคลผู ม าติดต อโดยไมเ ปน ธรรมในเรื่องถิ่น กํา เนิด เชื้อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขัด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เว น แต
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดม าจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทัน การณ และไมบิด เบือ นขอเท็จจริ ง
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจากการดํ า เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม ใ ช ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
ขอ ๑๐ ขา ราชการตอ งมุ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห งวิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม กําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช
ในประเทศไทย
(๒) จงรัก ภักดีต อพระมหากษัตริย และไมล ะเมิด องคพ ระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการต องเป น แบบอย างที่ดี ใ นการดํ ารงตน รั กษาชื่ อเสีย งและภาพลั กษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัว หน า สว นราชการและผู บัง คั บบั ญชาในส วนราชการทุก ระดั บชั้ น ตอ งสนั บสนุ น
สง เสริ ม และยกย องผู อยู ใ ต บัง คั บบั ญ ชาที่ มีค วามซื่ อ สัต ย มี ผ ลงานดี เด น มี ค วามรูค วามสามารถ
และขยันขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม ก ระทํ า การใดอั น อาจนํ า ความเสื่ อ มเสี ย และไม ไ ว ว างใจให เ กิ ด แก ส ว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร และปลู กฝงจริ ยธรรมใหเปน ที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขา ราชการ
และประชาชน
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการ
ฝาฝน จริยธรรมและยังไมมีการดําเนิน การใด ก.พ.อาจมีม ติใ หหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผ น ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อ ง และเจา หนา ที่ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มีผ ลใช บัง คั บ
อยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐ มนตรี และผูตรวจการ
แผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.
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(๒) กรรมการผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการเลื อ กกั น เอง
ใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่ งเป น ขา ราชการในส ว นราชการที่ ไ ด รับ คั ด เลื อ กจากข า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการและรองหั ว หน า
สวนราชการรวมกันเสนอ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริย ธรรมตอ งไม เคยถู กลงโทษทางวินัย และเปน ผูมี เกีย รติ เป น ที่ย อมรั บของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัย
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ
เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคํา วินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิได วินิจฉัยเปน อยางอื่น ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข องหั ว หน า ส วนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม งานคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมใหนํ ากฎหมายว าดว ยวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่น ที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย
มีผ ลงานและความรู ค วามสามารถ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ โดยให มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภท
อํานวยการขึ้น ไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูก
กล า วหานั้ น ไม อ าจดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดําเนินการใดที่เปน
ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส อ งให ข า ราชการในส ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อยางเครงครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ คํ า วิ นิ จฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรม คํา แนะนํ า ของ
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) ดํา เนิ น การอื่น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือ ตามที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ขอ ๑๗ ให จั ด ตั้ ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมขึ้ น ในทุ ก ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ หั ว หน า
สวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม 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) ดําเนิน การอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว
สวนที่ ๒
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายว า ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๙ เมื่ อ มีก รณี การฝ าฝ น จริ ย ธรรม ผู บั งคั บ บั ญชาอาจสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ว ากล า ว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริม จริยธรรม
ขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ย า ยหรื อ โอนข า ราชการ ให ใ ช พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
แลวแตกรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา
จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัว หนา กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมตามวรรคหนึ่ง มี ห นา ที่ ตอ งใหคํ า แนะนํ าตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ
ที่สรา งความไวว างใจและเชื่อมั่ น ของปวงชน และการดํ ารงตนเป นแบบอยางที่ดีง าม ใหสง เรื่อ ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผน ดิน เคยวินิจฉัยไวแ ลวโดยสุจริตไมตองรับผิด
ทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับ แตวัน ที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผ ลใชบังคับ ให ก.พ. จัดใหมี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง
และต องดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหแ ลว เสร็ จภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บวั น นั บแตวั น ที่ค รบหนึ่ ง ป
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

