
ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  : 
กลไกและกำรบังคับใชป้ระมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนของ

องค์กำรมหำชน 
 
 

เ พ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคสอง  (๔)  มำตรำ  ๑๙  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญตัิ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธ ร รม    
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรม
ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๓  (๑)  ซึ่งบัญญัติให้องค์กร 
ที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรม  จัดท ำประมวลจริยธรรม  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรรักษำจริยธรรม
ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำร
มหำชน  (กพม.)  ในฐำนะเป็นผู้ จัดท ำประมวลจริยธรรมของกรรมกำร   ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่    
และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  จึงก ำหนดข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  :  กลไก
และกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำร
มหำชน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  :  กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนนี้  ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเปน็ต้นไป   

ข้อ ๒ ในข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนนี ้

“องค์กำรมหำชน”  หมำยควำมว่ำ  องค์กำรมหำชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และองค์กำรมหำชนที่จัดตัง้
ตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ 

“คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  และคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนที่จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ 

“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำร  อนุกรรมกำรในคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำร
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำรมหำชน  รวมถึงคณะท ำงำนที่กรรมกำรแต่งตั้ง  ซึ่งใช้อ ำนำจ
หรือได้รับมอบหมำยให้ใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย   อำทิ  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



กำรก ำหนดนโยบำยและแผนต่ำง ๆ  กำรบริหำรและควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำน  กำรบริหำรกองทุน   
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และกำรวินิจฉัยอุทธรณ์  เป็นต้น   

“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออย่ำงอื่นของ
องค์กำรมหำชน 

“ผู้บริหำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ปฏิบัติงำนที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภทต ำแหน่งอื่น 
ที่เทียบเท่ำ  ได้แก่  รองผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน  และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน 

“เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน”  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่  พนักงำน  ลูกจ้ำง  และผู้ปฏิบัติงำนอื่น 
ขององค์กำรมหำชนตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรมหำชน   รวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หน่วยงำน 
ของรัฐว่ำจ้ำงมำเพ่ือปฏิบัติงำน  ทั้งในกรณีของกำรจ้ำงบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำ  หรือผู้เชี่ยวชำญ  หรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ  รวมถึงกำรจ้ำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน  หรือเป็นกำรจ้ำงเพ่ือปฏิบัติงำนส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  หรือ 
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของรัฐบำล  หรือกำรบริหำรงำนขององค์กร  และมีผลกระทบต่อภำคส่วนต่ำง ๆ    
รวมถึงกำรเชิญบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำของหนว่ยงำนในภำรกิจส ำคัญดังกล่ำวด้วย   

หมวด  ๒ 
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๓ ให้  กพม.  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  

ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน   กระบวนกำรรักษำจริยธรรม  และ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน
ขององค์กำรมหำชน   

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล  ให้มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ  เช่น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรเลื่อน
เงินเดือน  กำรแต่งตั้ง  กำรเลื่อน  กำรโอน  กำรย้ำย  หรือกำรให้ออกจำกงำน 

(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้กรรมกำร   ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   
และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนมีพฤตกิรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

(๔) ก ำหนดมำตรกำรส ำหรับกรรมกำรผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 
ที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๔ ให้องค์กำรมหำชนด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้มีผู้บริหำรที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมของกรรมกำร   ผู้บริหำร  

เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๒) ก ำหนดให้หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม  
รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม 

(๓) ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่   และ
ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรมหรือข้อก ำหนดจริยธรรม   

ในกรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมหรือข้อก ำหนดจริยธรรม   แต่มิได้เป็นควำมผิด 
ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือควำมผิดอำญำ  ให้ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บังคับบัญชำว่ำกลำ่วตักเตือน  หรือสั่งให้
ผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคลขององค์กำรมหำชนนัน้ 

(๔) ให้องค์กำรมหำชนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ  กพม.  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่  ก.ม.จ.  ก ำหนด  เพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและกำรบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 
 
 

ข้อ ๕ กพม.  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดแนวทำง  หลักเกณฑ์  รวมถึงกลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส ำหรับ

กรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 
(๒) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้กรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และ

ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนมีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงทีด่ี   รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรกำร
ที่ใช้บังคับแก่เจ้ำหน้ำที่   และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรม 

(๔) ส่งเสริมกำรฝึกอบรม  กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกรรมกำร  ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  รวมถึงประชำชน 

(๕) รณรงค์ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรมหำชน 
(๗) ประเมินผลกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรมหำชนเสนอต่อ  ก.ม.จ. 
(๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำทีเ่กิดจำกกำรใชบ้ังคับประมวลจริยธรรมขององคก์ำรมหำชนนี้ 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน  ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรจริยธรรม  มีหน้ำที่

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย  มำตรกำร  และกลไก  รวมถึงแผนงำนและ

โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมขององค์กำรมหำชน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย   มำตรกำร  และกลไกกำรส่งเสริมจริยธรรม   
รวมถึงกำรพัฒนำจริยธรรมและกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ขององค์กำรมหำชน 

(๓) ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนด
จริยธรรม 

(๔) สอดส่อง  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  และพิจำรณำให้ควำมเห็น 
เม่ือมีกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำกรรมกำร  ผู้อ ำนวยกำร  มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม  หรือ 
ฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๕) เสนอมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนำให้กรรมกำร   ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   และ
ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี   และมำตรกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่มี
พฤติกรรมฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันและประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงำนอื่น   ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนด
จริยธรรมขององค์กำรมหำชน  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรม 
ทำงจริยธรรมของกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 

(๘) ตรวจสอบข้อเท็ จจริงเ ม่ือมีกรณี ร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ ำกรรมกำร  
ผู้อ ำนวยกำร  มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   

(๙) ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนและข้อก ำหนดจริยธรรมขององค์กำรมหำชน  

(๑๐) คุ้ มครองและประกันควำมเป็นอิส ระและเที่ยง ธรรมของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลที่รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม 

(๑๑) คุ้มครองกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนซึ่งปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ   

(๑๒) ส่งเ ร่ืองให้   กพม.  พิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเ ร่ืองนั้นเป็นเ ร่ืองส ำคัญหรือ 
มีผลกระทบในวงกว้ำง 

(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  กพม.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๗ ผู้อ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมส ำหรับ

กรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนและข้อก ำหนดจริยธรรมของ
องค์กำรมหำชน   
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(๒) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมของผู้บริหำร   เจ้ำหน้ำที่   และ
ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้  
ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

(๓) ก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและแผนปฏิบัติกำรด้ำนจริยธรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ
ขององค์กำรมหำชน  เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม  กำรกระท ำผิดวินัย   และปัญหำ 
กำรทุจริต 

(๔) เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   
และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนที่มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงทีด่ี    

(๕) ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรมและพัฒนำผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน
ขององค์กำรมหำชน 

(๖) จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรม  รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  ตลอดจนติดตำม
รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ที่อำจฝ่ำฝืนจริยธรรมด้วย   เ พ่ือใช้ส ำหรับกำรส่งเสริม
จริยธรรมขององค์กำรมหำชน 

(๗) พิจำรณำกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม  หรือฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๘) สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  ภำคเอกชน  และ
ประชำชน 

(๙) รำยงำนและเปิดเผยขอ้มูลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  และข้อก ำหนดจริยธรรมของ
องค์กำรมหำชน 

ข้อ ๘ ให้หน่วยงำนขององค์กำรมหำชนที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล   มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ด้วย   

(๑) พัฒนำระบบ  เคร่ืองมือและกลไกที่จะสนับสนุนกำรส่งเสริมจริยธรรมในองค์กำรมหำชน 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนำให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และ 

มีควำมตระหนักในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม 
(๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

และกำรยกระดับธรรมำภิบำล  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรมหำชน  รวมถึง
แนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใชใ้นกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรมหำชน 

(๔) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจริยธรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในเร่ืองจริยธรรม  กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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(๕) จัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรม  หรือพฤติกรรมที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำ  ที่สอดคล้อง
กับบทบำทภำรกิจขององค์กำรมหำชน  เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

(๖) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และต่อต้ำน
กำรทุจริต  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรเสริมสร้ำงวินัยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชำสัมพันธ์  ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กำรมหำชน  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๘) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่   และก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  

(๙) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม   หรือ
ข้อก ำหนดจริยธรรมเสนอต่อ  กพม. 

(๑๐) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และคณะกรรมกำรอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  กพม.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 

ข้อ ๙ กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมหรือข้อก ำหนดจริยธรรม   
ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรมหำชนนั้น 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๑๐ กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้  
ใช้บังคับให้ด ำเนนิกำรตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยูใ่นขณะนั้นต่อไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  2  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรัฐมนตรี 

ประธำนกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน 
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