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ค ำน ำ 

 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มำตรำ ๗๘ ได้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำ
ข้ำรำชกำรและให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ของตนเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของงำนตำมหลักวิชำและจรรยำ
วิชำชีพ  และส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำได้ประกำศข้อบังคับ
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ลงวันที่  
26  กรกฏำคม 2559    

   เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรดังกล่ำว
เกิดผลเป็นรูปธรรม  ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำจึงได้จัดท ำ
คู่มือจรรยำข้ำรำชกำรนี้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยจรรยำข้ำรำชกำรให้ถูกต้องและเหมำะสม ดังพระบรมรำโชวำทของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนเนื่องใน
โอกำสวันข้ำรำชกำรพลเรือน 1 เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕59 

  คณะผู้จัดท ำหวังว่ำคู่มือจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ  จะเป็นประโยชน์แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อชำติ ประชำชน   ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดทุกคน 

  คณะผู้จัดท ำ  
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

   
  



สำรบัญ 

             หน้ำ 

ค ำน ำ  

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 1 

 ค ำนิยำม       2 

 คณะกรรมกำรจริยธรรมส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 2 

 กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม     3 

 หลักจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน    4 

 เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต    5 

 แนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    7 

 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน 8
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำำรค้ำ 

 วิธีกำรร้องเรียนและกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน   15 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน (Flow chat)  19 
 
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  :  “เป็นองค์กรหลักในกำรชี้น ำทิศทำงเศรษฐกิจกำรค้ำไทยที่
มองไกลอย่ำงมีหลักกำร” 

พันธกิจ   :    

1. บูรณำกำร จัดท ำ และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติให้มีทิศทำง
ชัดเจนเป็นเอกภำพ ทั้งยุทธศำสตร์รำยสินค้ำ รำยประเทศ และกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ และมำตรกำรทำงกำรค้ำที่ส ำคัญ 
เพ่ือเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

3. จัดท ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ เพ่ือสนับสนุนกำร
ออกแบบนโยบำยและยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 

4. เป็นศูนย์กลำงระบบฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยมีกำรวิเครำะห์และ
ประมวลข้อมูลเป็นสำรสนเทศเชิงลึกของประเทศ และสร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 



 

 จริยธรรม หมำยถึง  หลักประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสมกับกำร
ท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงสมบูรณ์และสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ดีงำมอัน
เป็นที่ยอมรับของสังคมของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล 

 จรรยำข้ำรำชกำร  หมำยถึง  แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด และปฏิบัติงำนโดยยึด
มั่นในอุดมกำรณ์ของส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
    

 

 
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรค้ำ มีองค์ประกอบจ ำนวน 8 ท่ำน 
1. ประธำนคณะกรรมกำร : หัวหน้ำส่วนรำชกำรเสนอจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกผู้มีควำมซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำก ก.พ. 

2.  กรรมกำร 2 ท่ำน :  ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรเลือกกันเองให้เหลือ 2 ท่ำน 

3.  กรรมกำร 2 ท่ำน :  เป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับ
คัดเลือกจำก ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรของส่วนรำชกำร 

4.  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 2 ท่ำน : หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรร่วมกันเสนอ 

 5.  เลขำนุกำรคณะ : หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
มีอ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญ คือ ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำร 

    2 

บังคับใช้ประมวลจริยธรรม สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมและด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่ ก.พ.มอบหมำย 
 
 
 

 จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เพ่ือท าหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (1) รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 (2) เลขานุการกรมเป็นรองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 (3) หัวหน้ากลุ่ มงานพัฒนาระบบบริหาร  หัวหน้ากลุ่ มงาน
ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และพัฒนา
บุคลากร และเจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขานุการกรม เป็นเจ้าหน้าที ่  
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างสม่ าเสมอ 

(๒)  สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณา   

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
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ค ำนิยำม 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  



 (๕)   ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามที่
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ.มอบหมาย 
ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงาน
ดังกล่าว 

 
 
 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนก ำหนดแนวทำงให้ข้ำรำชกำร

ประพฤติปฏิบัติ 10 ประกำร  
(1) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่

ถูกต้อง และเป็นธรรม  
(2) ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
(3) ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และ

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
(4) ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย

ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ตน และประโยชน์ส่วนรวม 

5) ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำย
อย่ำงตรงไปตรงมำ 

6) ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำงทำงกำร
เมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม 
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7) ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำฃกำรอย่ำงเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูล
ข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 (8) ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำน
แห่งวิชำชีพ โดยเคร่งครัด 
 (9) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (10) ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง
และภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม 
  
  
   
  ประกำศส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ เรื่อง เจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ลงวันที่ 3 มกรำคม 2560 ได้
ประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับผิด 
 และแก้ไขเม่ือเกิดควำมผิดพลำด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะด ำเนินกำร ดังนี้ 
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หลักจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต 



  1. ด้ำนควำมโปร่งใส  ด ำเนินกำรและส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  เปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำค
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนหรือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนตำมภำรกิจหลัก   
  2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด  ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมภิบำล โดยยึดมั่นในควำมถูกต้อง บริหำรงำนและปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรและส่งมอบผลงำนต่อ
สำธำรณะตำมท่ีก ำหนดไว้ในพันธกิจ  พร้อมรับผิดและแก้ไขเมื่อเกิดควำม
ผิดพลำด 
  3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน   ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำที่   ต้องไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ
พฤติกรรมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่
จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำร
สอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  4. ด้ำนวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร  ปลูกฝังและสร้ำงให้เกิด
วัฒนธรรมร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนร่วม เห็นควำมส ำคัญและตระหนักถึงผลกำรทุจริต 
เกิดควำมอำยหรือควำมกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต 
  5. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำน  ก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีคุณธรรมในกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ทั้งกำร 
บริหำรงำนบุคคล  กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  พฤติกรรมของหัวหน้ำต้อง
มีคุณธรรมในกำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ   
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 ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 1.  กำรบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ำยหรือโอนข้ำรำชกำรให้
พิจำรณำโดยใช้พฤติกรรมทำงจริยธรรมของผู้นั้นควบคู่กับควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
 2.  ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้ำรำชกำรใหม่  จัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือชื่อ
รับทรำบประมวลจริยธรรม และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3.  ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
 4.  คุ้มครองข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงเพียงพอ 
 5.  ยกย่องข้ำรำชกำรและส่วนงำนที่ถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้
โดยเคร่งครัด 
 6.  ตอบข้อสงสัยหรือค ำถำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี ้

   7.  จัดให้มีกำรศึกษำค่ำนิยมท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้  และด ำเนินกำรแก้ไขปรับเปลี่ยนค่ำนิยมนั้น 
 8.  เผยแพร่ให้ประชำชน ผู้เป็นคู่สมรส ญำติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือน
ฝูงของข้ำรำชกำร ตลอดจนประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร ทรำบประมวล
จริยธรรมของข้ำรำชกำร เพ่ือไม่ท ำกำรอันเป็นกำรส่งเสริมหรือก่อให้เกิด
กำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 
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แนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



 
 
 

ประกำศข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ ลงวันที่  26  กรกฏำคม 2559   ดังนี้ 

ข้อ 1 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 

 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ และส ำนึกในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงำน และสังคม  

 แนวทำงปฏิบัติ 

1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยง
ธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้จำกกำรปฏิบัติงำน  

1.2 ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง
 1.3 รับผิดชอบระมัดระวังใส่ใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือรักษำ
ทรัพย์สินของสำธำรณะ และองค์กร  

 ตัวอย่ำง  
1.  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ

พัสดุอย่ำงเคร่งครัด รอบคอบ และระมัดระวัง  โดยไม่รับผลตอบแทนใดๆ 
จำกผู้ประกอบกำร 

2.  ข้ำรำชกำรที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ล่วงเวลำ ต้องใส่ใจในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่เช่นเดียวกับเวลำงำนปกติ และเบิกค่ำตอบแทนตำม
ระเบียบให้ถูกต้อง 
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3.  ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท
หรือประเมินผลงำนทำงวิชำกำร และอยู่ระหว่ำงจัดท ำวิทยำนิพนธ์หรือ
ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่ควรใช้สิ่งของ/เครื่องมือ/เครื่องใช้ทำงรำชกำร เช่น 
กระดำษในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์หรือผลงำนของตนเอง 

ข้อ 2 กำรยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยกำรยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรอบนโยบำยด้วยควำมถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร กฎหมำย ปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม  

แนวทำงปฏิบัติ 

2.1 กล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ
ส่วนรวมด้วยควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร วิชำชีพ และกฎหมำย 

 2.2 ตัดสินใจและกระท ำกำรใดๆ บนพ้ืนฐำนของหลักกำร 
กฎหมำย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน 

 2.3 เป็นต้นแบบของกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยยึดถือควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยและนโยบำย 

 2.4 ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ เพื่อให้ได้มำเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 ตัวอย่ำง  
1. ข้ำรำชกำรทีมี่หน้ำที่จัดท ำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หำกพบความผิดพลาดของข้อมูลราคาวัสดุ
ก่อสร้างเกิดขึ้นในการประกาศราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนที่ไม่ถูกต้องหรือ
มีควำมผิดปกติของข้อมูลตำมหลักวิชำกำร  ต้องรีบเสนอผู้บริหำรหรือผู้ที่ 
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แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 



ได้รับมอบหมำยพิจำรณำแก้ไขให้ถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่น ำข้อมูลไปใช้อ้ำงอิง 

2. กรมแห่งหนึ่ง ได้ท ำสัญญำจัดจ้ำงบริษัท ก. ข.และ ง เป็น
ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำร โดยบริษัททั้ง 3 แห่ง มีผู้บริหำร
ของกรมดังกล่ำว เป็นเจ้ำของกิจกำรที่แท้จริง แต่ใช้ชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ขอจด
ทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมที่มิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำเป็นคู่สัญญำซึ่งเป็นกำรเข้ำข่ำยลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. หำกท่ำนได้มอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และ
พบว่ำพัสดุที่จัดส่งไม่ตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะที่ก ำหนดและไม่เป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  ต้องไม่ตรวจรับและรำยงำนให้ประธำนตรวจ
รับทรำบเพื่อแจ้งให้กรรมกำรทรำบถึงเหตุผลที่ไม่สำมำถตรวจรับได้ 

4. ข้ำรำชกำรที่มีหน้ำที่ดูแล แก้ไขบันทึกเวลำเข้ำออกทำง
ระบบบันทึกเวลำ ต้องเป็นผู้ยึดมั่นควำมถูกต้องและควำมเสมอภำคของทุก
คนโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์ใดๆ   

5.  ถ้ำท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดหำสนับสนุนวัตถุดิบใน
กำรประกอบอำหำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำถวำย
สักกำระพระบรมศพฯ และท่ำนเป็นเจ้ำของร้ำนอำหำรและมีเครือข่ำย
ร้ำนอำหำรมำกมำย  ต้องไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือธุรกิจของตนเอง  โดยควร
มีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกร้ำนต่ำง ๆ  และต้องจัดให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
มำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำตัดสินใจ  เพ่ือให้ได้ร้ำนที่เหมำะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
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ข้อ 3 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะ มุ่งมั่นตั้งใจ 
กระตือรือร้น อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้ผลงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

แนวทำงปฏิบัติ 

 3.1 ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ อดทน อุทิศตน 
มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

 3.2 ต้องปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้
ผลงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและก ำหนดเวลำ โดยยึดผลลัพธ์ของงำนที่
เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 3.3 ใช้งบประมำณและทรัพยำกรของรำชกำรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
 3.4 ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.5 พัฒนำตนเองให้ เป็นผู้มีควำมรู้  มีควำมคิดริ เริ่ม มี

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน 

 ตัวอย่ำง  
 1. ผู้ที่รับผิดชอบจัดเก็บรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค ต้อง
ปฏิบัติงำนขอข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลอย่ำงสุภำพ ให้เกียรติ อดทน ถึงแม้ว่ำ
ไมไ่ด้รับควำมร่วมมือเท่ำท่ีควรและถูกเพิกเฉยจำกผู้ให้ข้อมูล 

 2. ข้ำรำชกำรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรต่ำงๆ ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้เป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของตนเอง ต้องปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
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3. ข้ำรำชกำรทุกคนควรน ำกระดำษที่ใช้แล้วเพียงหน้ำเดียวมำ
ใช้ ในกำรร่ำงหรือส ำเนำหนังสือ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งำน  

4.  ข้ำรำชกำรทุกคนควรร่วมแรงร่วมใจเข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ  
ด้วยควำมเต็มใจและเสียสละทั้งเวลำและก ำลังทรัพย์อยู่เสมอ  

5.  ข้ำรำชกำรควรจะศึกษำหำควำมรู้ทั้งในเวลำรำชกำรหรือ
นอกเวลำรำชกำร เพ่ือน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนของตนเอง 

 

ข้อ 4 ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยอย่ำงมี
เหตุผลตำมที่กฎหมำยก ำหนด พร้อมรับผิดชอบและตรวจสอบได้  

แนวทำงปฏิบัติ 

 4.1  ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยใน
ขอบเขตของกฎหมำยด้วยควำมถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 

 4.2  ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรที่เป็นควำมลับ
โดยไม่ถูกต้อง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง ผู้ อ่ืน หรือเป็นภัยต่อประชำชน และ
ประเทศ 

 4.3  พร้อมรับกำรตรวจสอบ และพร้อมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจของตนเอง  

 4.4  เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูลกำร
ปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมอย่ำงท่ัวถึง และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล   

 ตัวอย่ำง  
1. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบดูแลศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ 
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หน่วยงำน  ต้องจัดหำข้อมูลและอธิบำยข้อมูลที่ผู้มำติดต่อต้องกำรทรำบ
อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว 

2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุที่ได้รับมอบหมำยจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เสนอรำคำก่อนวันเปิดซอง แต่
สำมำรถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เสนอรำคำเฉพำะเรื่องกฎเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมกฎ 
ระเบียบ ค ำสั่งเท่ำนั้น  

3. เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่จัดท ำส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัย  
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลกำรสอบสวนให้กับเพ่ือนสนิทที่ถูกสอบสวนทำงวินัย 

4. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรเก็บเอกสำรกำรเงินที่ได้ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ เพ่ือง่ำยต่อกำรค้นหำเมื่อมีกำรตรวจสอบ  

ข้อ 5 กำรไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 

 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม 
ปรำศจำกอคต ิ

แนวทำงปฏิบัติ 

 5.1  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยหลักควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอ้ืออำทรต่อ
ประชำชน  เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐอื่นอย่ำงเสมอภำค 

 5.2  ไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล หรือไม่ใช้อ ำนำจที่
ไม่ถูกต้องในกำรท ำงำน  ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน   

 5.3  ปฏิบัติหน้ำที่บนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค จริงใจและมีเหตุผล 
 5.4  ยึดมั่นในหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนต่อผู้อื่น ด้วยควำมยุติธรรม 
 5.5 รักษำควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง  เพ่ือให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนร่วมกันทุกฝ่ำยได้อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
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 ตัวอย่ำง  
1. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่รับเอกสำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องรับ

เอกสำรจำกทุกคนที่มำติดต่อด้วยควำมเสมอภำค สุภำพ มีน้ ำใจ และไม่
เลือกปฏิบัติไมว่่ำจะเป็นญำติ หรือเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืน หรือประชำชน 

2. ถ้ำท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจรับ
งำนโครงกำร  หำกกำรส่งมอบงำนและปรับแก้งำนให้ตรงกับ TOR ไม่ทัน 
ผู้ส่งมอบงำนต้องถูกปรับตำมระเบียบพัสดุ ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจ
รับต้องยืนยันที่ไม่ตรวจรับงำนจนกว่ำผู้ส่งมอบงำนจะปรับแก้งำนให้ตรงกับ 
TOR  ถึงแม้ว่ำจะมีผู้มีอ ำนำจร้องขอเพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

3.  ถ้ำท่ำนได้รับมอบหมำยเป็นกรรมกำรออกข้อสอบและสอบ
สัมภำษณ์ กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นช้ำรำชกำร  ท่ำนต้องท ำหน้ำที่
ด้วยควำมถูกต้องและยุติธรรมต่อผู้สมัครทุกรำย  

4.  ถ้ำท่ำนอยู่ในสถำนะต้องได้รับมอบหมำยให้แสดงควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง  ต้องแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นกลำงไม่ฝักใฝ่ไปทำง
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ถึงแม้ว่ำมีควำมชื่นชมพรรคกำรเมืองหนึ่งเป็นกำรส่วนตัว 

ข้อ 6. กำรด ำรงตน 
  ข้ำรำชกำรต้องด ำรงตนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อถือศรัทธำ

และเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  

แนวทำงปฏิบัติ 
 6.1 ด ำรงตนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ ง

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำร 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภำยใต้เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรมในกำรด ำรงตนด้วย 
จิตสำธำรณะ ควำมอุตสำหะ  ขยัน  อดทนและมีสติปัญญำ 
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     6.2 ด ำรงตนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งและหน้ำที่ ประพฤติตน
ให้ถูกต้องตำมศีลธรรมและประเพณีท่ีดีงำมของสังคมไทย      

ตัวอย่ำง 
1. เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรจัดท ำบัญชีค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน     

เพ่ือสำมำรถวำงแผนกำรเงินของตน โดยตัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น เพ่ือให้เงิน
เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยและเหลือพอไว้ใช้ในยำมจ ำเป็น   

2. เจ้ำหน้ำที่ทุกคน ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของทำงรำชกำร 
เช่น ใส่ชุดข้ำรำชกำรและผ้ำไทยตำมที่หน่วยงำนก ำหนดด้วยควำม
ภำคภูมิใจ  และควรหำโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำและประเพณีไทย
ให้บ่อยครั้งเท่ำที่จะสำมำรถท ำได้ 

  

 
1. ช่องทำงกำรยื่นเรื่องร้องเรียน 

ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำย หรือบุคคลใดพบเห็น
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน หรือข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ  สำมำรถยื่นข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงที่
ก ำหนด ดังนี้ 
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วิธีกำรร้องเรียนและกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน 



 (1)  แจ้งที่หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง  
 (2) จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนถึงกลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรม ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 
ต ำบลบำงกะสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10100  
 (3)  ติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ  ถนนนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี  
 (4)  หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5077905, 02-5077052 
และโทรสำร 02-5475687  
 (5)  ตู้รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม  
 (6)  เว็บไซด์ : www.tpso.moc.go.th หรือ e-mail : 
tpso_webmaster.moc.go.th หรือ Facebook : Tpso  moc  
  

2. กำรรับข้อร้องเรียน 
    2.1 กำรรวบรวมข้อเท็จจริง 
 (1)  กรณีร้องเรียนผ่ำนช่องทำงหน่วยงำนต้นสังกัดผู้ถูก

ร้องเรียนให้ด ำเนินกำรลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
จรรยำข้ำรำชกำร ก่อนเสนอเรื่องต่อกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

 (2)   กรณีร้องเรียนที่กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมให้ด ำเนินกำร
ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
ที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร   

 (3)  ให้รับเรื่องด ำเนินกำรออกหนังสือตอบแจ้งกำรรับเรื่องแก่         
ผู้ร้องเรียน ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  
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2.2  กำรประมวลผลข้อมูล 
   กลุ่มงำนคุ้มครองเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วด ำเนินกำร

ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และวิธีกำรในแต่ละเรื่อง  ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต้องท ำเป็นหนังสือหรือหลักฐำน
ที่ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และต้องมีรำยละเอียดดังนี้ 

  (1.1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้  

  (1.2) ข้อกล่ำวหำที่เข้ำลักษณะฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือไม่
ปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร ส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

3. กำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

    เมื่อกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ได้ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล
เรื่องร้องเรียนแล้ว หำกมีกรณีฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำม
ข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ให้
ด ำเนินกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม และข้อบังคับ
ว่ำจรรยำข้ำรำชกำรต่อไป 

4.  กำรสรุปข้อเท็จจริงและรำยงำนผล 

  คณะกรรมกำรสืบสวนข้อ เท็ จจริ งกำรฝ่ ำฝืนจริ ยธรรมที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำแต่งตั้งสรุปผลกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
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พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรค้ำ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

 ทั้งนี้ ให้กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม จัดท ำรำยงำนสรุปเรื่อง
ร้องเรียนเป็นรำยปีงบประมำณ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหรือควำม
คืบหน้ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ และคณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจ ำส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ  

5.  กำรให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 

 (1)  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งแบะแส ให้ถ้อยค ำหรือให้ข้อมูลใด ๆ 
ด้วยควำมสุจริต ไม่ได้มีเจตนำในกำรให้ร้ำยหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้ใดหรือต่อส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ จะได้รับกำรคุ้มครอง
ที่เหมำะสมจำกส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

 (2)  ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำยจำกกำรแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งแบะแส หรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยควำมสุจริตใจ ไม่ได้มี
เจตนำในกำรให้ร้ำยหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ใดหรือต่อส ำนักงำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำจะได้รับกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

 (3)  กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม จะเก็บข้อมูลเป็นควำมลับและจะ
เปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของ    
ผู้แจ้ง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  

7.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน (Flow chart) 
19 
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ผู้ร้องเรียน 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
- ลงทะเบียนรบัเร่ืองร้องเรียน 
- ออกหนังสือแจ้งกำรรับเร่ืองแกผู่้ร้องเรียน  
  ภำยใน 15 วนั 
- รวบรวมข้อเทจ็จริง 
- ประมวลผล/ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
* กรณีหน่วยงำนต้นสังกัดรับเร่ืองให้ลงทะเบียนแล้วส่งต่อ 
   ให้กลุ่มงำนฯ 

ผ่ำนช่องทำง 
1. หน่วยงำนต้นสังกัด  
2. จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียน   
3. ติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
4. โทรศัพท ์02 5077905 02 5477052  
และโทรสำร 02 5475687 6. ตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน  7. เว็บไซต์  www.tpso.moc.go.th   
หรือ E-mail : tpso_webmaster.moc.go.th      
หรือ Facebook : Tpso  moc  
 

กรณกีำรฝำ่ฝืนประมวลจริยธรรม 
- คณะกรรมกำรสบืสวนข้อเท็จจริง  
- สรปุผลข้อเท็จจริงและรำยงำนกำร
พิจำรณำเบือ้งตน้ต่อคณะกรรมกำร
จริยธรรมฯ 

คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ สนค.
พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผอ.สนค.

นค. 

ผอ. สนค
สนค. 

กรณีทุจริต ผิดวินัย และอื่นๆ  

ส่งเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกีย่วช้อง
พิจำรณำ 

ผดิประมวลจรยิธรรม 

ยุติเร่ือง 

ไม่ผดิ 

ว่ำกล่ำวตักเตือน/ท ำทัณฑ์บน/ให้รับ
กำรพัฒนำ 

ไม่ผดิ 

ยุติเร่ือง 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร จรรยำข้ำรำชกำรและกำรทุจริต ฯ 

 

ผดิ 

ด ำเนนิกำรสอบสวน 
 

ด ำเนนิกำรทำง
วินัย 
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