
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม 

และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจา้หน้าทีข่องรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีเจตนารมณ์ที่จะให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์  
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และหน่วยงานของรัฐจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ  
ของหน่วยงาน  จึ งก าหนดหลัก เกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม   
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย  มีมาตรฐานเดียวกัน  และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ก.ม.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และองค์กรอัยการ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานของรัฐ   

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้  
รวมทั้งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

“องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม”  หมายความว่า  องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
คณะรัฐมนตรี  สภากลาโหม  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการพัฒนา  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



และส่งเสริมองค์การมหาชน  และองค์กรที่  ก.ม.จ.  วินิจฉัยว่าเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม  จัดท าประมวลจริยธรรม  และก าหนดให้
มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ  รวมถึง  
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๖ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมให้แล้วเสรจ็
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การจดัท าประมวลจริยธรรมและขอ้ก าหนดจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๗ การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดท าขึ้น  ต้องไม่ต่ ากว่า  
มาตรฐานทางจริยธรรมตามที่ก าหนดในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๘ การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดท าขึ้น  ต้องเป็นจริยธรรม  
ที่แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์  คุณลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี   

ข้อ ๙ ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดท าขึ้น  ต้องสอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน  โดยยึดโยงกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ  ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรมในภาคราชการและสังคมไทย  รวมถึงจริยธรรมในบริบทที่เป็นสากล  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของเจ้าหนา้ที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ   
ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้รับบริการและประชาชน   

ข้อ ๑๐ ในการจัดท าประมวลจริยธรรมให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน  รวมถึงผู้รับบริการ  และประชาชน 

ข้อ ๑๑ ให้เสนอร่างประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ  ก.ม.จ.  พิจารณา 
ในกรณีที่  ก.ม.จ.  พิจารณาแล้วเห็นว่า  ประมวลจริยธรรมที่องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมจัดท าขึ้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว   
และรายงานให้  ก.ม.จ.  ทราบด้วย 

้หนา   ๒
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ข้อ ๑๒ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม  โดยน าหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ตามที่เห็นสมควร  เพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพ่ิมเติม
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน  หรือสาขาวิชาชีพได้ 

ในกรณีที่พบว่า  ข้อก าหนดจริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.   ก าหนด  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว  และรายงานให้  ก.ม.จ.  ทราบด้วย   

หมวด  ๓ 
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหนา้ที่ของรฐั 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม  ด าเนินการดังนี้ 
(๑) จัดท าประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๒) ก ากับดูแลการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรม   

การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่  
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓) ก าหนดแนวทาง  หลักเกณฑ์การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล  รวมทั้งมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  
ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่ เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายภายใต้ระเบียบฉบับนี้ 
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ก าหนดให้มีผู้บริหารที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ประจ าหน่วยงาน 
(๒) ก าหนดกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน  และงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้านจริยธรรม  

ที่เหมาะสม   
(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ  ก.ม.จ.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 
ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม  แต่มิได้

เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือเปน็ความผิดอาญา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชา

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ว่ากล่าวตักเตือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา  หรือด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล  
ของหน่วยงานนั้น 

ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายด้านจริยธรรมและแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ 

ของหน่วยงาน  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม  การกระท าผิดวินัย  และปัญหาการทุจริต 
(๒) ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ประมวลจริยธรรม  และข้อก าหนด

จริยธรรมในหน่วยงาน 
(๓) ก าหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และน าพฤติกรรม  

ทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลัง 
เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 
(๖) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล  

จริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๗) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน   
และประชาชน 

(๘) รายงานและเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และข้อก าหนดจริยธรรม 
ของหน่วยงาน 

ข้อ ๑๗ องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมหรือหน่วยงานของรัฐ  อาจก าหนด  
ให้มีคณะกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม  สอดส่อง  
ดูแล  รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ติดตาม  และประเมินผลการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรมของหน่วยงาน  อย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ   
มีประสบการณ์และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
โดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต 

(๒) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงาน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงาน  โดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
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(๔) กรรมการและเลขานุการ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านจริยธรรม  ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การก าหนดหน้าที่และอ านาจ  จ านวน  และการสรรหาคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม  หรือหน่วยงานของรัฐก าหนด  ทั้งนี้   
คณะกรรมการควรมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งอย่างน้อยคราวละ  ๓  ปี  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
มีความต่อเนื่อง 

ข้อ ๑๘ กลุ่มงานจริยธรรมหรือส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  
หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ด าเนินการดังนี้ 

(๑) พัฒนาระบบ  เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน   
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   
(๓) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  หรือพฤติกรรมที่พึงกระท าหรือไม่พึงกระท า  

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน   
(๔) ให้ค าปรึกษาแนะน า  เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  

และการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงาน  รวมถึงแนวทางการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้  
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 

(๕) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 

(๖) รับและด าเนินการข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่   รวมถึงข้อกล่าวชมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
และข้อก าหนดจริยธรรม  และก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 

(๗) ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม   
และทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  เสนอต่อ  ก.ม.จ.   
โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  หรือองค์กรที่มีหน้าที่
จัดท าประมวลจริยธรรม  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การประกาศ  เผยแพร่  และการประชาสัมพันธ์ 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมประกาศประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในราชกิจจานุเบกษา  รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชน
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และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ 

ข้อ ๒๐ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการ
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้งกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒๑ ให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนและ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีช่องทางในการสอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้    
อาจจัดให้มีการรับฟังคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม  และเป็นการส่งเสริม 
และรักษาจริยธรรมทั้งในระดับบุคคล  องค์กร  และสังคม  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  
หรือพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ  
ในการขับเคลื่อนจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม  
ได้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว  แต่ยังไม่ได้ก าหนด
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้หน่วยงาน
ของรัฐ  ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจ
ในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงาน
จริยธรรมหรือส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาลหรือที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่มีอยู่แล้ว  ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่มีอยู่เดิมต่อไปเท่าที่ไม่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
จนกว่าจะมีการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  17 ตุลาคม 2563 
หัวข้อ: ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม 
 ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 
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