
ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ / พนักงาน  
 สํานักพระราชวัง  

 
 

คําปรารภ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐          
มาตรา  ๓๐๔  ประกอบมาตรา ๒๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยเหตุท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ ก็ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาจรรยาข้าราชการพลเรือน 
  สํานักพระราชวัง จึงได้จัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง
นี้ข้ึน เพ่ือ  
 ๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากร เพ่ือสร้างความโปร่งใส ให้มีมาตรฐาน           
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กร และระดับบุคคล            
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ของสํานักพระราชวัง เพ่ือให้การดําเนินงาน             
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ มีความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันธ์ระหว่างองค์กร และบุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากร ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคมตามลําดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับสํานักพระราชวังและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 

หมวด  ๑ 
หมวดทัว่ไป 

 
  ข้อ  ๑  ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ / พนักงาน สํานักพระราชวังนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่ 
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑  เป็นต้นไป 
  ข้อ  ๒  ในประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง นี้ 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ/พนักงาน 
ซ่ึงประกอบด้วย 
    (๑)   ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
    (๒)  จริยธรรมข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง 
    (๓)  กลไกและระบบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
    (๔)  ข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงของการกระทํา 
   “ข้าราชการ/พนักงาน” หมาย ถึง  ข้ าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ า ง  ในสั ง กัด                
สํานักพระราชวัง 
   “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง เลขาธิการพระราชวัง 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาประจํา            
สํานักพระราชวัง 

 
 

หมวด  ๒ 
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

สําหรับข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง 
 

  ข้อ  ๓  ข้าราชการ/พนักงาน ทุกคน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
   (๑)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
   (๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๘)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 



 

๓ 

หมวด  ๓ 
จริยธรรมข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง 

 
  ข้อ  ๔  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (๑)  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของข้าราชการ/พนักงาน อาจขัดประมวล
จริยธรรมข้าราชการ/พนักงาน ต้องไม่กระทําการดังกล่าว หรือหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุด
กระทําการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยว่าการกระทํานั้น  ขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการ/พนักงาน จะกระทําการนั้นมิได้   
   (๒)  เม่ือรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ/พนักงาน มีหน้าท่ีต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐานหากมี ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
โดยเร็ว   
   ในระหว่างท่ียังไม่มีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการ/พนักงาน ท่ีถูกรายงานว่าฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยานี้ จะกระทําการต่อมิได้   
   ความในข้อนี้  ให้ใช้บังคับกับการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และการทุจริตหรือ              
การประพฤติมิชอบด้วย 
 ข้อ  ๕  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (๑)  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ                
เต็มกําลังตามความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืน จะต้องไม่ทําให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
   (๒)  ไม่ละท้ิง หรือทอดท้ิงงานในหน้าท่ีหรือปฏิบัติงานล่าช้าตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
กฎหมายหรือเกินสมควร 
   (๓)  ละเว้นจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าท่ี             
ของตน หรือของผู้อ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
   (๔)  ไม่ใช้ตําแหน่ง อํานาจ หรือหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ตําแหน่ง อํานาจ  
หรือหน้าท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีคํานวณเป็นเงินได้  หรือไม่อาจ
คํานวณเป็นเงินได้  ตําแหน่ง  หรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน การกระทําตามข้อนี้รวมถึงการ
กระทําซ่ึงไม่ได้ใช้ตําแหน่ง อํานาจหรือหน้าท่ีโดยตรง แต่กระทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีตําแหน่ง อํานาจหรือ
หน้าท่ีนั้นด้วย 
   (๕)  ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะชอบหรือ
ชังบุคคลนั้น  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลนั้น   
 ข้อ  ๖  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (๑)  ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน มาประกอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ แก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
    (๒)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการ ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 



 

๔ 

   (๓)  ไม่กระทําการใด  หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี 
   ในกรณีมีความเคลือบแคลง หรือสงสัย  ให้ข้าราชการ/พนักงาน ผู้นั้นยุติการกระทํา
ดังกล่าวไปก่อน  แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
วินิจฉัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการเป็นประการใดแล้วให้ปฏิบัติตามนั้น 
  ข้อ  ๗  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (๑)  ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย   
   (๒)  ในกรณีท่ีเห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
   (๓)  ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน
ของตน 
  (๔) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของศาลหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย            
หรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เม่ือได้รับ          
คําร้องขอในการตรวจสอบ  
 ข้อ  ๘ ข้าราชการ/พนักงาน ต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑)  ใช้อํานาจในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น
การใช้อํานาจดังกล่าว และไม่ใช้อํานาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
   (๒)  ใช้อํานาจเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี หรือดําเนินการอ่ืนโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล  หรือก่อภาระหรือหน้าท่ีของ
บุคคล โดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย 
   (๓)  ไม่พูดเท็จ ไม่รายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ   
   (๔)  ให้บริการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลท่ีมาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ        
ความพิการ  สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อ          
ทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดําเนินการ
ตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
   (๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลางทางการเมืองตามนโยบายของรัฐบาลไม่กระทําการ  
อันเป็นการฝักฝ่ายทางการเมือง  หรือกระทําการอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง 
   (๖)  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 
   (๗) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 ข้อ  ๙  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ          
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้   



 

๕ 

   (๑)  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฎิบัติหน้าท่ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
   (๒)  รักษาความลับของราชการ และความลับอ่ืนท่ีได้มาจากการปฎิบัติหน้าท่ี หรือ          
จากผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือ              
การตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ กําหนด 
 ข้อ  ๑๐  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้   
   (๑)  ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสุด เต็มกําลัง
ความสามารถ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๒)  ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด  
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 ข้อ  ๑๑  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (๑)  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข  หรือสนับสนุนให้นําการปกครองในระบอบอ่ืน ท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มาใช้ในประเทศไทย 
   (๒)  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ไม่ว่าทางกาย  
หรือทางวาจา 
 ข้อ  ๑๒  ข้าราชการ/พนักงาน ต้องยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร โดยอย่างน้อยต้อง 
วางตน ดังนี้   
   (๑)  ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าท่ีตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 
   (๒)  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละ
กรณี 
 

หมวด ๔ 
จรรยาข้าราชการ/พนักงาน สํานักพระราชวัง 

 
  ข้อ  ๑๓  ในการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อยข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา 
ดังนี้ 
   (๑)  พึงดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   (๒)  พึงรักษาสัจจะ และสัญญา   
   (๓)  พึงมีเมตตาธรรมโดยเฉพาะกับผู้ยากจน ด้อยโอกาส เด็กหรือคนชรา 
   (๔)  พึงเข้าร่วมในการพัฒนาจริยธรรมท่ีส่วนราชการจัดข้ึน   
   (๕)  พึงตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลาราชการไปเพ่ือการส่วนตัว 
   (๖)  พึงให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและส่วนราชการ 



 

๖ 

 ข้อ  ๑๔  ในการมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ อย่างน้อยข้าราชการ/พนักงาน              
พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
   (๑)  ไม่พึงปัดความรับผิดชอบท่ีต้องตัดสินใจหรือดําเนินการให้ผู้อ่ืน 
   (๒)  พึงให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ละเว้นการใช้กริยา
วาจาไม่สุภาพ หรือสร้างความขัดแย้งหรือไม่สามัคคีให้เกิดข้ึนในส่วนราชการ 
   (๓)  พึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ          
การปฎิบัติหน้าท่ีราชการ และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวท่ีชอบด้วยเหตุผล 
   (๔)  พึงเสียสละ เอาใจใส่ดูแล และอนุเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาตามควรแก่กรณี 
   (๕)  พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเม่ือมีการประชุมหรือ
หารือกัน ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการปฎิบัติหน้าท่ีราชการ พึงบันทึกสรุปการประชุม
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
  ข้อ  ๑๕  ในการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อยข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
   (๑)  เม่ือสงสัยว่าจะมีการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ พึงรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมทราบ 
   (๒)  เม่ือมีข้อสงสัยว่าอาจมีผลประโยชน์อันเป็นการขัดแย้ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม พึงทักท้วง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมทราบ 
   (๓)  ไม่พึงเรี่ยไร บอกบุญ ขายสิ่งของหรือบริการ หรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขายสิ่งของหรือ
บริการให้ เว้นแต่เป็นการบําเพ็ญกุศลตามปกติประเพณีของส่วนราชการ 
   (๔)  ไม่จัดเลี้ยงหรือให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามปกติ
ประเพณี 
  ข้อ  ๑๖  ในการยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย อย่างน้อยข้าราชการ/
พนักงานพึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
   (๑)  พึงละเว้นจากการร่วมกระทําการอันอาจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
    (๒)  พึงสอดส่องพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมในส่วนราชการของตน และให้ความร่วมมือ             
เป็นพยาน หรือให้ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาในการสอบสวนเรื่องจริยธรรม 
   (๓)  พึงสอดส่อง และทักท้วงเม่ือสงสัยว่ามีการกระทําท่ีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  ๑๗  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติอย่างน้อย
ข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
   (๑)  พึงแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ฟังความจากทุกฝ่ายอย่างต้ังใจ และ              
มีเมตตาธรรมต่อผู้มาติดต่อ โดยเฉพาะกับผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
   (๒)  พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ําใจ ไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่อราชการ 
 ข้อ  ๑๘  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
อย่างน้อยข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
  (๑)  ไม่พึงนําเอกสารหรือสําเนาเอกสารราชการไปเป็นของตน โดยมิได้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   (๒)  ไม่พึงหลีกเลี่ยง โยกโย้ หรือโยนภาระในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้บุคคล
อ่ืนกระทําแทน 



 

๗ 

   (๓)  ในกรณีท่ีตนไม่มีข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนขอ พึงขวนขวายให้ทราบแหล่งท่ีมีข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว  แล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ  ๑๙  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้          
อย่างน้อยข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
  (๑) ไม่พึงอ้างความไม่เพียงพอของงบประมาณ บุคลากร หรือข้อจํากัดอ่ืน ทําให้            
การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย โดยเฉพาะในกรณีต้องบริการประชาชน 
   (๒)  พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้  และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีทันยุคสมัย 
   (๓)  พึงทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุภารกิจ เพ่ือส่วนรวม และพึงช่วยเหลือ       
ข้าราชการ/พนักงานอ่ืนตามควรแก่กรณี 
  ข้อ ๒๐  ในการยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อย
ข้าราชการ/พนักงาน พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 
   (๑)   พึงละเว้นการกระทําและคําพูด ซ่ึงแสดงความสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนพรรค
การเมืองใดเป็นพิเศษ เกินกว่าท่ีวิญญูชนท่ัวไปจะพึงวิพากษ์วิจารณ์ 
   (๒)   ร่วมมือในการต่อต้านการซ้ือสิทธิ ขายเสียง 
  
 
 

หมวด  ๕ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  ๒๑  สํานักพระราชวัง มีหน้าท่ีควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม       
อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑)  วางระเบียบข้อบังคับ  แนวทางปฏิบัติท้ังหลาย อันจําเป็นแก่การบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม 
   (๒)  เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นท่ีรับทราบ และถือปฏิบัติ ในหมู่บุคลากรของ
สํานักพระราชวัง   
   (๓)  ติดตามสอดส่อง การบังคับใช้และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   (๔)  ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้ มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
   (๕)  ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และจัดทํารายงานประจําปี           
เพ่ือเสนอ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
   (๗)  ทบทวนการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม ประมวลจริยธรรมนี้ ทุก ๔ ปี 
   (๘)  ส่งเสริม และยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และ
ข้าราชการ/พนักงาน ท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 
   (๙) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ หรือ
ให้คําแนะนํา 



 

๘ 

  ข้อ  ๒๒  ให้สํานักพระราชวัง แต่งต้ัง “คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาประจําส่วนราชการ”
ข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
   (๑)  รองเลขาธิการพระราชวัง ท่ีเลขาธิการพระราชวังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  รองเลขาธิการพระราชวัง และผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง 
   (๓)  หัวหน้าส่วนราชการท่ีปรากฎในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นคณะกรรมการ
โดยตําแหน่ง 
   (๔)  ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง 
  ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมด้วย   
   คณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือสอบวินัย 
หรือทุจริต หรือประพฤติมิชอบมาก่อน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืน ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
  ข้อ  ๒๓  คณะกรรมการจริยธรรม มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณี              
ท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและ                
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน           
ส่วนราชการ  เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ อ.ก.พ. โดยเร็ว ถ้า อ.ก.พ  มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี  อ.ก.พ. รับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
   (๔)  คุ้มครองให้ ข้าราชการ/พนักงาน ซ่ึงปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้ง  หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม   
   (๕)  เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ  
อ.ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการให้เลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
   (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  ให้ ถือว่าคณะกรรมการจริยธรรม  หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย                
เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ข้อ  ๒๔  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับต้น หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป มีหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา          
ท่ีซ่ือสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   
  ข้อ ๒๕  ให้จัดต้ัง “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม” โดยข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าท่ี
คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยมีความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการ/พนักงาน ซ่ึงดํารง
ตําแหน่งต้ังแต่ระดับผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง ข้าราชการ/พนักงาน ท่ีเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และติดตาม สอดส่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
   (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้อย่างเป็นธรรม  
กรณีมีการร้องเรียนหรือได้รับมอบหมาย หรือพบเห็นเอง  ฯลฯ 



 

๙ 

   (๓)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ท้ังนี้โดย  ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 
   (๔)  ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของสํานักพระราชวัง 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  ๒๖  โดยท่ีประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎท่ีมีโทษทางอาญา การตีความประมวลจริยธรรมนี้                    
ไม่พึงคํานึงถึงแต่เฉพาะถ้อยคําสํานวนท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการประพฤติผิดจริยธรรมหรือจรรยา 
มิได้ จํากัดอยู่ แต่เฉพาะท่ีบัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลจริยธรรมนี้เท่านั้น ท้ังไม่พึงตีความอย่างแคบ         
จนทําให้ผู้กระทําการอันวิญญูชนเห็นว่าละเมิดจริยธรรม กลับไม่ต้องรับผิดตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยต้องตีความประมวลจริยธรรมนี้ ต้องตีความให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
เป็นสําคัญ ท้ังต้องมุ่งสร้างสํานึกลึกซ้ึงและเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข้าราชการท่ีสร้าง
ความไว้วางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และการดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีงามเป็นสําคัญ 
  ข้อ  ๒๗  ในกรณีท่ีมีการขัดหรือแย้งกันระหว่างประมวลจริยธรรมนี้ กับหลักศาสนา ประเพณี                
หรือค่านิยมของสังคม ให้วินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตามประมวลจริยธรรมนี้ แต่การลงโทษจะลงโทษเพียงใดก็
ได้ ตามควรแก่กรณี 
  ข้อ  ๒๘  การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๓ ของประมวลจริยธรรมนี้ เป็นความผิดวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักพระราชวัง  
ว่าด้วยพนักงานสํานักพระราชวัง  พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  แล้วแต่กรณี  ส่วนจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง  ให้วินิจฉัยตาม
ลักษณะการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือความสําคัญผิด มูลเหตุจูงใจ 
ความสําคัญและระดับตําแหน่งและหน้าท่ีของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน หรือเหตุอ่ืนอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  ๒๙  การฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการ/พนักงาน ตามความในหมวด ๔ ของประมวลจริยธรรมนี้              
มิใช่ความผิดวินัย เว้นแต่การฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการ/พนักงาน อยู่ เนือง ๆ เกินจํานวนครั้ ง ท่ี             
สํานักพระราชวัง กําหนด ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมตามหมวด ๓ ของประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 
  ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการดังต่อไปนี้กับข้าราชการ/พนักงาน ผู้ไม่ปฎิบัติตามจรรยาข้าราชการ/
พนักงาน 
   (๑)  ตักเตือนด้วยวาจา 
   (๒)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๓)  นําไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง หรือเลื่อนเงินเดือน 
   (๔)  สั่งให้ข้าราชการ/พนักงาน ผู้ฝ่าฝืนได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติ และค่านิยมให้มี
จิตสํานึกท่ีดี เชิงจริยธรรมและจรรยา 
  ข้อ  ๓๐  การดําเนินการทางวินัยข้าราชการ/พนักงาน ไม่ขัดขวางการดําเนินการสืบสวน            
หาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยขององค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
 



 

๑๐ 

  ในกรณีท่ีกระทําความผิดวินัยอาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้คณะกรรมการ           
สอบข้อเท็จจริง  หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ส่งเรื่องในส่วนการฝ่าฝืนนั้นให้
คณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ส่วนการดําเนินการทางวินัย ก็ให้
ดําเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น การท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุวินิจฉัยว่าการกระทํานั้น 
ไม่เป็นความผิดวินัย ไม่ตัดอํานาจคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีจะวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นเป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมหรือจรรยา 
  ข้อ  ๓๑  ข้าราชการ/พนักงาน ผู้ร่วมในการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาผู้ ใด กลับใจให้              
ความร่วมมือแก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยนําพยานหลักฐานมา
มอบให้  ชี้ช่องให้หาพยานหลักฐาน  หรือยอมเป็นพยานในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวน ท้ังนี้  
ก่อนท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะมีมติในเรื่องการฝ่าฝืนนั้น  ข้าราชการ/พนักงาน  ผู้นั้น ไม่ต้องรับ
โทษทางวินัยและจรรยา   
  ข้อ  ๓๒  การกระทํากรรมเดียวท่ีมีท้ังความผิดวินัยและเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา           
ให้ลงโทษวินัยได้ครั้งเดียวในการกระทํานั้น และอาจตักเตือนหรือสั่งให้รับการพัฒนาตามท่ี ก.พ. กําหนด 
โดยให้นําพฤติการณ์การฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา ตามข้อ ๒๘ ไปใช้ในการกําหนดโทษวินัยท่ีจะลงแก่
ข้าราชการ/พนักงาน ผู้กระทําความผิดวินัยและฝ่าฝืนจริยธรรมนั้น 
  การกระทําหลายกรรมต่างกัน  ท่ีมีท้ังความผิดวินัยและเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา                     
ให้ลงโทษวินัยหรือจรรยาตามจํานวนกรรมท่ีฝ่าฝืนนั้น 
  ข้อ  ๓๓  ให้คณะกรรมการจริยธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยา 
ข้าราชการ/พนักงาน โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ  ดังนี้ 
    (๑)  ในการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนข้ันเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทาง
จริยธรรมและจรรยาของผู้นั้น พิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 
   (๒)  ปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาให้ข้าราชการใหม่/พนักงานใหม่  จัดให้ข้าราชการ/
พนักงาน  ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม รวมท้ังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และ
ข้าราชการ/พนักงาน อย่างสมํ่าเสมอ 
   (๓)  คุ้มครองข้าราชการ/พนักงาน ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
    (๔)  ยกย่องข้าราชการ/พนักงาน และส่วนราชการท่ีถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
โดยเคร่งครัด 
    (๕)  ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   (๖)  จัดให้มีการศึกษาค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และ
ดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 
 ข้อ  ๓๔  ในกรณีท่ีจําเป็นต้องดําเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม              
ได้ทัน ข้าราชการ/พนักงาน อาจขอคําแนะนําจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสํานักพระราชวัง 
  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง มีหน้าท่ีต้องให้คําแนะนําตามสมควรตาม             
คําวินิจฉัย ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม หากไม่มีคําวินิจฉัยในเรื่องท่ีเป็น
ปัญหามาก่อน  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้คําแนะนําตามท่ีเห็นว่าสอดคล้องกับข้อ ๒๖ และ
ข้อ ๒๗  ของประมวลจริยธรรมนี้ได้ เม่ือได้ให้คําแนะนําแล้ว ให้ส่งเรื่องพร้อมคําแนะนําของตน ให้
คณะกรรมการจริยธรรม และ อ.ก.พ. ทราบ 



 

๑๑ 

  ข้าราชการ/พนักงาน ท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมโดยสุจริต              
ไม่ต้องรับผิดทางวินัยและจรรยา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ  ๓๕  ให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจํา
สํานักพระราชวัง ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ 
  ข้อ  ๓๖  เม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันท่ีประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับใช้ ให้สํานักพระราชวัง           
จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ หรือ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 
 

  (นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย) 
  เลขาธิการพระราชวัง 

 

 


