
  
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรม 
บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า 

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

ค ำปรำรภ 
 

  โดยที่สถำบันพระปกเกล้ำได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ
มำระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้ถูกยกเลิก และ มำตรำ 76 
วรรคท้ำย ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมไม่ต่ ำกว่ำ มำตรำ 5 ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 นั้น 
  สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรในก ำกับดูแลของประธำนรัฐสภำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำ
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง ทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำนเพ่ือให้งำนของแผ่นดิน 
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น กำรใช้อ ำนำจเพ่ือให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ 
ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้นเพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวม และตนเอง  
ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรม อันเป็นควำมประพฤติท่ีดีงำมสมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  จริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำฉบับนี้  จึงก ำหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดส ำนึกลึกซึ้ง 
และเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชนและด ำรงตนตั้งมั่น
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม สมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่ำง 
แห่งจริยธรรมอันสูงสุด 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 76 วรรคท้ำย ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ประกอบมำตรฐำนทำงจริยธรรม มำตรำ 5 ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562  
สถำบันพระปกเกล้ ำ  จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมขึ้น  เป็นประมวลจริยธรรมของบุคลำกร 
สถำบันพระปกเกล้ำ เพ่ือใช้บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
   ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำก 
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
   ข้อ 2  ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ ลงวันที่ 28 มกรำคม 2564  
   ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำ นี้ 
    “ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบัน
พระปกเกล้ำ และกฎ  ข้อบั งคับ  ระเบียบหรือประกำศ  ที่ เกี่ยวกับจริยธรรมที่ สถำบันพระปกเกล้ำ 
ก ำหนดขึ้นตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ซึ่งประกอบด้วย
จริยธรรมเฉพำะของหน่วยงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ 
    “สถำบัน” หมำยควำมว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ 
    “บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร พนักงำน  
และลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งของสถำบันพระปกเกล้ำ  และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสัญญำ 
กับสถำบัน และได้รับค่ำตอบแทน 
    “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำร
พิพิธภัณฑ์ หรือต ำแหน่งบริหำรที่เทียบเท่ำ 
    “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก วิทยำลัย พิพิธภัณฑ์ และหมำยควำมรวมถึง
หน่วยงำนขึ้นตรงของสถำบันด้วย 
    “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ 
สถำบันพระปกเกล้ำ 
    “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
 

หมวด 2 
ค่านิยมหลักของบุคลากร 

 
   ข้อ 4  บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชำติ  เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชน 
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในคำ่นิยมหลัก ดังนี้ 
    (1) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (2)  ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่  และต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม และมีจิตสำธำรณะ 
   (3)  มีจิ ตส ำนึ กที่ ดี  และควำมรับผิดชอบต่อหน้ ำที่  เสี ยสละ  ปฏิบั ติ หน้ ำที่ 
ด้วยควำมรวดเร็วโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
    (4)  ยึดมั่นในจริยธรรม ยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 



    (5)  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ละเว้นจำกกำรแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่  และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 
   (6)  กล้ำตัดสินใจ และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
    (7)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง และมีจิตมุ่งบริกำร      
มีอัธยำศัยที่ด ีไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
    (8)  ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    (9) เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ 
    (10)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม และให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องโดยรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนแห่งวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 
    (11) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
โดยรวม 
 

หมวด 3 
จริยธรรมบุคลากร 

 
   ข้อ 5  บุคลำกรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ 
ในประเทศไทย 
    (2) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี  
และพระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรือทำงวำจำ 
   ข้อ 6  บุคลำกรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม และมีจิตสำธำรณะ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1)  ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ 
ต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 
    (2)  ไม่ใช้เวลำท ำงำน เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ของทำงสถำบันไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรอืผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของสถำบัน หรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3)  ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ควำมเคลือบแคลง หรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ในกรณี 
มีควำมเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลำกรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน  แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ 
ที่บุคลำกรนั้นสังกัดอยู่ และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำร
ใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
 



    (4)  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในสถำบันโดยตรง หรือหน้ำที่ อ่ืนในสถำบัน 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน  หรือหน่วยงำนของรัฐ บุคลำกรต้องยึดถือประโยชน์ของสถำบันเป็นหลัก 
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของสถำบัน  หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน  
หรือส่วนกลุ่มอันจ ำเป็นต้องชี้ขำดหรือวินิจฉัย ต้องยึดประโยชน์ของสถำบัน และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
   ข้อ 7  บุคลำกรต้องมีจิตส ำนึกที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1) อุทิ ศตน ให้ กับกำรปฏิ บั ติ งำน ในหน้ ำที่ ด้ วยควำมรอบคอบระมั ดระวั ง  
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงำนอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่
เสียหำย 
    (2)  ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงำนในหน้ำที่ ไม่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกินระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดในกฎหมำย หรือเกินสมควร 
    (3)  ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 
ของตน หรือของบุคลำกรอ่ืน ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรอ่ืนโดยมิชอบ 
    (4)  ใช้ดุลพินิจ  และตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ด้วยควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำน และควำมเหมำะสม 
ของแต่ละกรณ ี
     (5)  เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดทรำบโดยพลัน  เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขแล้วให้รำยงำน ต่อผู้อ ำนวยกำรผู้รับเรื่อง 
ทรำบโดยทันท ี
    (6)  ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของศำล  หรือหน่ วยงำนที่ มีหน้ ำที่ ตรวจสอบ 
ตำมกฎหมำย หรือประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน  
เมื่อได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 
    (7)  ไม่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไป
งำนจะเสียหำย ในกรณีที่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเสนอเรื่องนั้นเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมค ำสั่ง ผู้มอบหมำยต้องไม่มอบหมำยให้ผู้อ่ืนตัดสินใจ หรือสั่งกำรแทน 
   ข้อ 8  บุคลำกรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ  และไม่กระท ำกำรเลี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของบุคลำกรอำจขัดประมวลจริยธรรม
บุคลำกรต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือหำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำร และส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำนั้น 
ขัดประมวลจริยธรรม บุคลำกรจะกระท ำกำรนั้นมิได้ 
    (2)  เมื่อรู้ หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องรำยงำน 
กำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำนหำกมีต่อผู้บังคับบัญชำที่ตนสังกัด  และให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ 
และรำยงำนต่อเลขำธิกำร ในกรณีที่เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืน
จริยธรรมต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไป หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้วแต่กรณี 
    ในระหว่ำงที่ ยั งไม่มีค ำสั่ งจำกผู้บั งคับบัญชำผู้ รับรำยงำน  หรือกำรวินิจฉัย 
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรม บุคลำกรที่ถูกรำยงำนว่ำฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะกระท ำกำรที่ถูกรำยงำนนั้นมิได้ 



    ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำย และกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบด้วย 
    (3) ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทน และไม่ได้รับค่ำตอบแทน 
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
และกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตำมที่สถำบันก ำหนดต่อเลขำธิกำร และคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่ 
กำรด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย  
     ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงท ำของ กำรเป็นตัวแทน 
กำรเป็นนำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท ำนองเดียวกันด้วย 
    (4)  ในกรณีที่บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม และพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะ ตำม (2) 
ของข้อนี้ หรือมีกำรเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตำม (2) ของข้อนี้ผ่ำนบุคลำกร บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำน 
กำรกระท ำดังกล่ำว และบันทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุม หรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
    หำกมิได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้ให้ถือว่ำบุคลำกรมีส่วนร่วมรู้เห็นในกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 
   ข้อ 9  บุคลำกรต้องมีควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริต  ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่ มิ ชอบ 
โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ หรือหน้ำที่ โดยมิชอบ  หรือยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ต ำแหน่ง  
อ ำนำจหรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ  แสวงหำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ทั้งที่ค ำนวณเป็นเงินได้  
หรือไม่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ ต ำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเอง หรือผู้อื่น 
    กำรกระท ำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระท ำซึ่งไม่ได้ใช้ต ำแหน่ง  อ ำนำจ หรือหน้ำที่
โดยตรง แต่กระท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีต ำแหน่ง อ ำนำจ หรือหน้ำที่นั้นด้วย 
     (2)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ หรือหน้ำที่
ของตนไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระในกำรใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอื่นโดยทุจริตเพ่ือตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรอันชอบด้วยกฎหมำย หรือที่สถำบันอนุญำต 
    (3)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตน หรือญำติของตน  ไม่ว่ำก่อน หรือหลังด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้ ำที่  ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง  
หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำม
ประเพณ ีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
    (4)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะชอบ 
หรือชังบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับบุคคลนั้น 
    (5) ไม่รับต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) โดยมิได้รับอนุญำต 
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรม 
    (6)  ไม่ริ เริ่ม เสนอ หรืออนุมัติ โครงกำร  กำรด ำเนินกำร  หรือกำรท ำนิติกรรม 
หรือสัญญำซึ่งรู้ หรือมีข้อสงสัยว่ำตนเอง หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 
หรือประมวลจริยธรรมนี้ ไม่รับเลี้ยง รับกำรบันเทิง หรือนันทนำกำร ไปดูงำนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ 
จำกผู้ซึ่งมำติดต่อ หรือก ำลังจะติดต่องำนกับหน่วยงำนนั้น เว้นแต่ที่สถำบันก ำหนด 
 
 
 



   ข้อ 10 บุคลำกรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำร 
แก่ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ให้ลุล่วง  โดยไม่หลีกเลี่ ยง ละเลย  
หรือละเว้นกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว และไม่ใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
    (2)  ใช้ อ ำน ำจ เพ่ื อปฏิ บั ติ ห น้ ำที่  หรือด ำ เนิ นกำร อ่ืน  โดยค ำนึ งถึ งศั กดิ์ ศ รี 
ควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคล หรือก่อภำระ 
หรือหน้ำที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
   (3)  ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย และประมวลจริยธรรมนี้ 
   (4)  ไม่พูดเท็จ ไม่รำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ 
   (5)  ให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร 
สภำพทำงกำย หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจ หรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิ และเสรีภำพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
    (6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองตำมนโยบำยของสภำสถำบัน               
ไม่กระท ำกำรอันเป็นฝักฝ่ำยทำงกำรเมือง หรือกระท ำกำรอันเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่พรรคกำรเมือง 
    (7)  ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์  กำรอภิปรำย  กำรแสดงปำฐกถำ  กำรบรรยำย  
หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำร
ตำมหลักวิชำ 
    (8)  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 
    (9)  ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้ อ่ืนมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ 
ตำมวิธีกำรที่สถำบันก ำหนด 
   ข้อ 11 บุคลำกรต้องใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่   
และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อย
ต้องวำงตน ดังนี้ 

(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน  อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น 
    (2)  รักษำควำมลับของสถำบัน  และควำมลับอ่ืนที่ ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ ำที ่ 
หรือจำกผู้มำติดต่องำน เว้นแต่กำรเปิดเผยนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรม หรือกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ก ำหนด 
    (3)  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริง และครบถ้วน ในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิ
เสรีภำพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญำต หรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตำมกฎหมำย เว้นแต่ 
กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำรนับแต่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือได้รับกำรร้องขอ 
    (4)  ในกรณีที่ต้องประกำศกำรด ำเนินกำรใดให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป เช่น กำรสอบ 
แข่งขัน หรือคัดเลือก กำรประกวดรำคำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้ทุน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ต้องปิดประกำศ
ไว้ ณ  ที่ปิดประกำศของสถำบัน  และลงประกำศในระบบข้อมูลทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์  (web page)  



ของสถำบัน  ทั้งนี้ โดยประกำศล่วงหน้ำก่อนวันครบก ำหนดไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันท ำกำร  เว้นแต่กรณี 
ที่สถำบันก ำหนด 
    (5)  ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสถำบันอย่ำงเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ 
    ข้อ 12 บุคลำกรต้องเคำรพ และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณี 
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ที่ชอบด้วยกฎหมำย 
บุคลำกรต้องแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดอยู่  และผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น และจะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
     (2) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่ง หรือกำรด ำเนินกำรใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ 
    (3)  ไม่ เลี่ยงกฎหมำย ใช้ หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ ในควำม
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง ดังกล่ำวโดยเร็ว 
    (4)  ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน  สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตน เพ่ือปกปิด
ทรัพย์สินของตน 
    (5)  เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในสถำบัน ผู้บังคับบัญชำ 
ต้องด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพ่ือให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 
    (6)  เมื่อได้รับค ำร้อง หรือค ำแนะน ำจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  หรือหน่วยงำนอ่ืน 
ว่ำกฎหมำย กฎหรือข้อบังคับที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบสถำบันที่สร้ำงภำระเกินสมควรแก่ประชำชน  
หรือสร้ำงควำมไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ให้สถำบันด ำเนินกำรทบทวนกฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ดังกล่ำวโดยเร็ว
และให้จัดท ำรำยงำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเสนอต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม 
   ข้อ 13 บุคลำกรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำคุณภำพ และมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ         
โดยเคร่งครัด โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 
    (2)  ใช้ งบ ป ระม ำน  ท รั พ ย์ สิ น  สิ ท ธิ  แ ล ะป ระ โยช น์ ที่ ท ำ งส ถ ำบั น จั ด ให้ 
ด้วยควำมประหยัด คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 
    (3)  ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคุณภำพ 
และมำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชำชีพ หรืออำชีพ 
   ข้อ 14 บุคลำกรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน  รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ 
ของสถำบันโดยรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)   ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี  บุคลำกรต้องเสนอเรื่อง 
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย 
     (2)  ไม่คบหำสมำคมเป็นอำจิณกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ซึ่ งสังคมไม่ไว้วำงใจ 
หรือมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย 



    (3)  ผู้บั งคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องป กครอง ผู้อยู่ ใต้บั งคับบัญชำ 
ด้วยควำมเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์ หรือบุญคุณส่วนตน และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
    (4)  ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 
ที่ซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 
    (5)  ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสีย และไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่สถำบัน  
หรือสังคม และประเทศชำติ 
    (6)  ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิด หรือคุกคำมทำงเพศ ลวนลำม แทะโลม 
หรือกระท ำกำรใดอันไม่เหมำะสมทำงเพศต่อผู้อื่น หรือต่อผู้มำติดต่องำน 

 
หมวด 4 

กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการจริยธรรม 

 
   ข้อ 15 ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 
    (1)  ประธำนกรรมกำร มำจำก รองเลขำธิกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (2)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกเลขำธิกำร 
    (3)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงในสถำบันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
จำกเลขำธิกำรตำมระเบียบที่สถำบันก ำหนด 
    (4)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวนสองคน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (5)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ เลขำธิกำร
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกินสองคนก็ได้  
   ในกรณีที่กรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด และยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำร
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 
  ข้อ 16 ให้กรรมกำรจริยธรรมตำมข้อ 15 (2) (3) และ (4) มีวำระในต ำแหน่งครำวละ 
สองปี ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งแทน 
อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรจริยธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
    กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ำรง
ต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันไม่ได้ 
    ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ 
 
 



ข้อ 17 นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อ 16 กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(5) ได้รับโทษจ ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด 

ที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
(6) ขำดคุณสมบัติตำมลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 18 

ข้อ 18 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจริยธรรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรง 
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่ งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำว 

ในลักษณะเดียวกับกำรพักงำน หรอืพักรำชกำร 
(4) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ได้รับโทษจ ำคุก 
(5) ไม่ เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  

หรือหน่วยงำนอื่นเพรำะกระท ำผิดวินัย 
   ข้อ 19 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจ ดังนี้ 
    (1)  ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในสถำบัน 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในสถำบัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (3)  พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในสถำบันให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
    (4)  คุ้มครองบุคลำกรซึ่ งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ อย่ำงตรงไปตรงมำ 
มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรผู้นั้น 
    (5)  เสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือกำรอ่ืนที่ เห็นสมควร 
ต่อเลขำธิกำร 
    (6)  ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมท่ีสภำสถำบันมอบหมำย 

 
ส่วนที่ 2 

ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
 

   ข้อ 20 โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎที่มีโทษทำงอำญำ กำรตีควำมประมวลจริยธรรมนี้ 
ไม่พึงค ำนึงถึงแต่เฉพำะถ้อยค ำส ำนวนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรประพฤติผิดจริยธรรมมิได้จ ำกัด 
อยู่แต่เฉพำะที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลจริยธรรมนี้เท่ำนั้น ทั้งไม่พึงตีควำมอย่ำงแคบ จนท ำให้ผู้กระท ำกำร 
อันวิญญูชนเห็นว่ำละเมิดจริยธรรม กลับไม่ต้องรับผิดตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องตีควำม
ประมวลจริยธรรมนี้ ต้องตีควำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  ทั้งต้องมุ่งสร้ำงส ำนึกลึกซึ้ง 
และเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีบุคลำกรที่สร้ำงควำมไว้วำงใจ และเชื่อมั่นของปวงชน  
และกำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีงำมเป็นส ำคัญ 



   ข้อ 21 ในกรณีที่มีกำรขัด หรือแย้งกันระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้ กับหลักศำสนำ ประเพณี
หรือค่ำนิยมของสังคม ให้วินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ แต่กำรลงโทษจะลงโทษเพียงใดก็ได้ 
   ข้อ 22  กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมตำมควำมในประมวลจริยธรรมตำมหมวด 3 นี้ เป็นควำมผิดวินัย
ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน  ส่วนจะเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรง หรือไม่ร้ำยแรง 
ให้วินิจฉัยตำมลักษณะกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจ หรือเจตนำ กำรหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือควำมส ำคัญผิด มูลเหตุ 
จูงใจ ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่ง และหน้ำที่ของผู้ฝ่ำฝืน  อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน หรือเหตุอื่นอันควรจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
   ข้อ 23  กำรกระท ำกรรมเดียวที่มีทั้งควำมผิดวินัย และเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมให้ลงโทษวินัย
ได้ครั้งเดียวในกำรกระท ำนั้น กำรกระท ำหลำยกรรมต่ำงกันที่มีทั้งควำมผิดวินัย และเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  
ให้ลงโทษวินัยตำมจ ำนวนกรรมที่ฝ่ำฝืนนั้น 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  21  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2566 
นำยวิทวัส  ชัยภำคภูม ิ

เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 
 


