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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สถาบันพระปกเกล้า 

      
 

1. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
ประกาศการได้มาซ่ึงมาพนักงาน โดยขั้นตอนการสรรหาดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สรรหาบุคลากร 

ด าเนินการตามกระบวนการ 
สรรหาบุคลากร 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

จัดท าแฟ้มประวัติ 

ปฐมนิเทศและส่งตัวพนักงาน
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ประเมินผลการทดลองงาน 

อัตราว่างลง 

แต่งต้ังบรรจุเป็นพนักงานประจ า 



 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

เร่ือง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า 

……………………………… 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2542   

เห็นควรให้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

  “การเชื้อเชิญ” หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์สูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาท างานในสถาบันโดยใช้วิธีเชิญชวน 

  “การสรรหา” หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ       

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาท างานในสถาบันโดยใช้วิธีชักจูง 

  “การคัดเลือก” หมายความว่า กระบวนการได้มาโดยพิจารณาความรู้ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของผู้ที่มาสมัครงาน เพ่ือที่จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

   “การรับโอน”1 หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งบุคคล จากส านักงานสภาพัฒนา

การเมือง หรือหน่วยงานอ่ืน ในต าแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการและวิจัยที่มีความรู้ความสามารถและ   

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชาการ หรือต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ที่มีความรู้

ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์หรือผลงานในด้านนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

 ข้อ 2 การเชื้อเชิญ ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานต าแหน่งบริหารและต าแหน่งวิชาการและวิจัย

ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญโดยให้เลขาธิการเป็นผู้ด าเนินงาน 

 ข้อ 3 การสรรหา ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานต าแหน่งวิชาการ และวิจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในข้อ 2 และพนักงานต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป โดยให้มีคณะกรรมการสรรหา                       

ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งคนและเลขานุการ และ

ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยอาจประกาศรับสมัครหรือไม่ประกาศรับสมัครก็ได้ 
                                                 
1 ข้อ 1 ค าว่า “การรับโอน” เพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 



 ข้อ 4 ในการสรรหา อย่างน้อยต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในเรื่องความรู้ความสามารถ                

ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนั้น และความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โดยอาจ              

มีการสัมภาษณ์หรือทดสอบประกอบด้วยก็ได้ 

 ข้อ 5 การคัดเลือกลูกจ้างให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 5/12 การรับโอนบุคคลจากส านักงานสภาพัฒนาการเมือง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการ ดังนี้ 

(1) ต้องมี อัตราว่ า ง ในต าแหน่ งที่ จะรับโอน และคณะกรรมการกลั่ นกรอง                

การบริหารงานบุคคล เห็นชอบให้รับโอนได้ 

(2) ต้องเป็นพนักงานประจ าที่มีต าแหน่งและคุณสมบัติเช่นเดียวกัน 

(3) ต้องผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่เลขาธิการแต่งตั้ง 

(4) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

(5) การรับโอนให้นับอายุงานต่อเนื่อง ส่วนเงินเดือนให้ได้ไม่สูงกว่าขั้นต่ าของพนักงาน

ในต าแหน่งที่ว่างนั้น เว้นแต่มีประสบการณ์ตรงกับต าแหน่งให้เพ่ิมเงินเดือนได้ตาม

หลักเกณฑ์ของสถาบัน 

 ข้อ 5/23 การรับโอนบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้โดยต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์

และวิธีการตามข้อ 5/1 ด้วย 

 ข้อ 6 การพิจารณาต าแหน่งหน้าที่และคุณวุฒิของบุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้เป็นไปตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และขอบเขตของงานในต าแหน่งนั้น ๆ 

 ข้อ 7 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศ 
 

                           ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2542 
 

 

      

                                                 
2 ข้อ 5/1 เพิ่มเติมโดย ประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
3 ข้อ 5/2 เพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 

(ลงชื่อ)          บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   -  ระเบียบข้อบังคับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  สถาบันพระปกเกล้าก าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และการบริหารผลการปฏิบัติงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้  
 - วันที่ 1 ตุลาคม – 30 สิงหาคม (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 การประเมินรายบุคคล ได้แก่ งานที่รับผิดชอบในหน้าที่ตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ งานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย และสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 ส่วนที่ 2 การประเมินภาพรวมของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พ.ศ. 2557 

________________ 
 
 ด้วยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2556 ให้ความเห็นชอบจึงออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการ    ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 ” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  
พ.ศ. 2551 
 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 
 4.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าและลูกจ้าง 
 4.2 เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานทดลองงานเป็นพนักงานประจ า 
 4.3 เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ซึ่งพนักงานที่มีสิทธิจะต้อง
ปฏิบัติงานกับสถาบันฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  
  ข้อ 5 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 5.1 ผู้ประเมิน หมายถึง รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือผู้อ านวยการ  
 5.2 ผู้รับการประเมิน หมายถึง 
 5.2.1 พนักงานประจ า ซึ่งได้แก่ พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการ
ทั่วไป พนักงานวิชาการและวิจัย และพนักงานบริหาร 
 5.2.2 พนักงานทดลองงาน 
 5.2.3 ลูกจ้าง 
 ข้อ 6 วิธีการประเมิน 
 6.1 ให้พนักงานบริหารงานบุคคล ส่งแบบประเมินผลให้ผู้ รับการประเมิน                     
ตามแบบฟอร์มที่เลขาธิการก าหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้  
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 6.2 ให้ผู้รับการประเมินกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผล
การปฏิบัติงานในแบบประเมินผลหรือแนบเอกสารเพ่ิมเติม  
 6.3 ให้ผู้ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปีเป้าหมายและตัวชี้วัด 
(Proficiency Level) และระดับสมรรถนะ ทีค่าดหวังตามต าแหน่งและระดับของผู้รับการประเมิน 
 กรณีลูกจ้างให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินเฉพาะผลการปฏิบัติงานเท่านั้น 
 จากนั้นให้ท าการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ ประเมินแต่ละคน 
เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น และความคาดหวังที่ผู้ประเมิน        มีต่อผู้รับการประเมิน  
 6.4 ให้ผู้ประเมินจัดท าคะแนนจากผลการประเมิน โดยเทียบค่าคะแนนแต่ละส่วน
ในตารางและสรุปผลการประเมินเป็นเกรด A-E พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 กรณีพนักงานประจ าและลูกจ้าง หากปีใดได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปีเท่ากับเกรด E ถือว่าไม่ผ่านการประเมินและจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีนั้นและ
หากได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานเท่ากับเกรด E                   3                      ก ร  ม                 
ข้  48 (4) แห่งข้อ      สถาบันพระปกเกล้า                           
 กรณีพนักงานทดลองงาน หากได้รับผลการประเมินทดลองงานต่ ากว่าเกรด C 
                     ม                 
 6.5 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลรวบรวมแบบประเมินผล และน าเสนอต่อรอง
เลขาธิการที่เป็นผู้ก ากับดูแลในสายงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและลงนามและส่งแบบประเมินผลคืนให้กับ
พนักงานบริหารงานบุคคลภายในสิบวัน 
 6.6 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลส่งแบบประเมินผลให้ผู้ประเมินเพ่ือแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินทราบผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน และพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมินต่อไป 
 6.7  ให้พนักงานบริหารงานบุคคล จัดท าสรุปผลการประเมินเสนอต่อเลขาธิการ
เพ่ือลงนามรับทราบผลการประเมินโดยภาพรวม 
 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนระดับของพนักงาน สถาบันฯ จะด าเนินการเทียบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ ดังนี้ 
  7.1 คะแนน 91 คะแนนขึ้นไป = เกรด A 
  7.2 คะแนน 81 – 90 คะแนน = เกรด B 
  7.3 คะแนน 71 – 80 คะแนน = เกรด C 
  7.4 คะแนน 61 – 70 คะแนน = เกรด D 
  7.5 คะแนน 60 คะแนนลงไป = เกรด E 
 



 3 
 
 ข้อ 8 กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถท าการประเมินผลให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาไม่ว่ากรณี
ใด ให้ขยายระยะเวลาในการประเมินผลออกไปได้สิบห้าวันโดยได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ 
 ข้อ 9 กรณผีู้รับการประเมินเห็นว่าผลการประเมินไม่เป็นธรรมให้ผู้รับการประเมินร้องทุกข์
ต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รับทราบผลการประเมิน และให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข ์  
 ข้อ 10 ในวาระเริ่มแรกของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ครั้งที่ 1/2557 ให้มีการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์เก่าและใหม่ควบคู่กันไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 
 

        (ลงชื่อ)  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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3. ประมวลจริยธรรมของบุคลกรสถาบันพระปกเกล้า 



 
ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการจริยธรรมประเภทพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2556 
....................................... 

 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการจริยธรรม  ตามข้อ 15 (3)  ของประมวลจริยธรรม 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 
ประกอบกับ ข้อ 15 (3) ของประมวลจริยธรรม  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการจริยธรรมประเภทพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2556” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3   การได้มาซึ่ งพนักงานและลูกจ้ าง  จ านวนสองคนในคณะกรรมการจริยธรรม                  
ตาม ข้อ 15 (3)  ของประมวลจริยธรรม ให้ด าเนินการโดยใช้วิธีการเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ข้อ 4  พนักงานและลูกจ้างผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 15/3 ของประมวลจริยธรรม  
  ข้อ 5  พนักงานผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง  และมีสิทธิสมัครรับ เลื อกตั้ งตามระเบียบนี้ ต้ องผ่ าน                 
การประเมินผลการทดลองงานแล้ว และต้องไม่อยู่ระหว่างการลาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาเกินกว่าหกเดือนขึ้นไป  ทั้งนี้ไม่
รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
           ลูกจ้างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบนี้ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง   

ข้อ 6  ให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมจัดท ารายชื่อพนักงานและลูกจ้างผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย   

ข้อ 7  การประกาศรับสมัครและก าหนดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด   
ข้อ 8  การสมัครรับเลือกตั้งและการเสนอชื่อ  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) การสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครต่อเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม ณ สถานที่ที่ก าหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร   
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(2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม  โดยการเสนอชื่อบุคคลให้ท าเป็นหนังสือ  แนบประวัติพร้อมทั้งหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ  ยื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม ณ สถานที่ที่ก าหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร   
 ให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และจัดท าประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย   

ข้อ 9 ให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมจัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้พนักงานหรือลูกจ้าง
จ านวนสองคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 

 ให้พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีสิทธิเลือกตั้งพนักงานหรือลูกจ้างจาก
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินสองคน โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   

 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจ านวนเท่ากับจ านวนต าแหน่งกรรมการที่ว่าง ให้ใช้วิธีการออก
เสียงลงคะแนนรับรอง  โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   
  ข้อ 10 ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จริยธรรม 
  ข้อ 11 ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศและค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ           
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม  2556 

(ลงชื่อ)         บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า 
.................................... 

 

ค ำปรำรภ 
 

   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 279 ก ำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภทนั้น 
  สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรในก ำกับดูแลของประธำนรัฐสภำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง ทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำนเพ่ือให้งำนของแผ่นดินใน
ส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น กำรใช้อ ำนำจเพ่ือให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ให้
เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้นเพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบ
กันข้ึนเป็นจริยธรรมอันเป็นควำมประพฤติท่ีดีงำมสมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
   จริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำฉบับนี้จึงก ำหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดส ำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชนและด ำรงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่ำงที่ดีงำม สมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่ำงแห่ง
จริยธรรมอันสูงสุด 
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบ
ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อันผู้ตรวจกำร
แผ่นดินได้ให้ค ำแนะน ำให้หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติ สถำบันพระปกเกล้ำ จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมของบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำเพ่ือใช้บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
   ข้อ 11 ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
   ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ ลงวันที่ 27 เมษำยน 2544 เรื่องจรรยำบรรณ
พนักงำน ลูกจ้ำงของสถำบันพระปกเกล้ำ 
   ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำ นี้ 
    “ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของ               
สถำบันพระปกเกล้ำและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่สถำบันพระปกเกล้ำก ำหนด
ขึ้นตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
เฉพำะของหน่วยงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ 
    “สถำบัน” หมำยควำมว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ 
    “บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งของสถำบันพระปกเกล้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสัญญำกับสถำบันและ
ได้รับค่ำตอบแทน 
    “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำร
พิพิธภัณฑ์หรือต ำแหน่งบริหำรที่เทียบเท่ำ 
    “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก วิทยำลัย พิพิธภัณฑ์และหมำยควำมรวมถึง
หน่วยงำนขึ้นตรงของสถำบันด้วย 
    “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำสถำบัน
พระปกเกล้ำ 
    “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย      
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1   ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 120 ตอนพิเศษ 159ง. วันที่ 30 ตุลำคม 2552 



หมวด 2 
ค่านิยมหลักของบุคลากร 

 
   ข้อ 4  บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชำติ เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชนตำม               
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ดังนี้ 
    (1) มีจิตส ำนึกและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
    (2)  ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 
   (3)  มีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย      
ควำมรวดเร็วโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
    (4)  ยึดมั่นในจริยธรรม ยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
    (5)  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
    (6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีจิตมุ่งบริกำร      
มีอัธยำศัยที่ด ีไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
    (7)  ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    (8) เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ 
    (9)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมและให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องโดยรักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 
    (10) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
โดยรวม 
 

หมวด 3 
จริยธรรมบุคลากร 

 
   ข้อ 5  บุคลำกรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ใน
ประเทศไทย 



    (2) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และ
พระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรือทำงวำจำ 
   ข้อ 6  บุคลำกรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1)  ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 
    (2)  ไม่ใช้เวลำท ำงำน เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ทำงสถำบันไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของสถำบัน หรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3)  ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ในกรณี
มีควำมเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลำกรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำที่
บุคลำกรนั้นสังกัดอยู่และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด
แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
    (4)  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในสถำบันโดยตรงหรือหน้ำที่ อ่ืนในสถำบัน 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ บุคลำกรต้องยึดถือประโยชน์ของสถำบันเป็นหลัก                    
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของสถำบัน หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่มอันจ ำเป็นต้องชี้ขำดหรือวินิจฉัย ต้องยึดประโยชน์ของสถำบันและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
   ข้อ 7  บุคลำกรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรวดเร็ว โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1) อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง  และ              
เต็มก ำลังควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงำนอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 
    (2)  ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงำนในหน้ำที่ ไม่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกินระยะเวลำที่
ก ำหนดในกฎหมำยหรือเกินสมควร 
    (3)  ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของ
ตนหรือของบุคลำกรอ่ืน ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรอ่ืนโดยมิชอบ 
    (4)  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละ
กรณ ี
     (5)  เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดทรำบโดยพลัน เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขแล้วให้รำยงำน ต่อผู้อ ำนวยกำรผู้รับเรื่องทรำบ
โดยทันท ี



    (6)  ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของศำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำม
กฎหมำยหรือประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้
รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 
    (7)  ไม่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไป
งำนจะเสียหำย ในกรณีที่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเสนอเรื่องนั้นเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมค ำสั่ง ผู้มอบหมำยต้องไม่มอบหมำยให้ผู้อ่ืนตัดสินใจหรือสั่งกำรแทน 
   ข้อ 8  บุคลำกรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของบุคลำกรอำจขัดประมวลจริยธรรมบุคลำกร
ต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือ หำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำรและส่งเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมกำร จริยธรรมวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำนั้นขัด
ประมวลจริยธรรม บุคลำกรจะกระท ำกำรนั้นมิได้ 
    (2)  เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำร
ฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำนหำกมีต่อผู้บังคับบัญชำที่ตนสังกัด และให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำและ
รำยงำนต่อเลขำธิกำร ในกรณีที่เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืน
จริยธรรมต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไปหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้วแต่กรณี 
    ในระหว่ำงที่ยังไม่มีค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำผู้รับรำยงำน หรือกำรวินิจฉัยจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม บุคลำกรที่ถูกรำยงำนว่ำฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะกระท ำกำรที่ถูกรำยงำนนั้นมิได้ 
    ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย และกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบด้วย 
    (3)  ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับ ค่ำตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนของรัฐและ
กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อเลขำธิกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม        ในกรณีที่กำร
ด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย  
     ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงท ำของ กำรเป็นตัวแทน 
กำรเป็นนำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท ำนองเดียวกันด้วย 
    (4)  ในกรณีที่บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะ ตำม (2) 
ของข้อนี้หรือมีกำรเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตำม (2) ของข้อนี้ผ่ำนบุคลำกร บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำร
กระท ำดังกล่ำว และบนัทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
    หำกมิได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้ให้ถือว่ำบุคลำกรมีส่วนร่วมรู้เห็นในกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 



   ข้อ 9  บุคลำกรต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ
หรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ แสวงหำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ทั้งที่ค ำนวณเป็นเงินได้หรือไม่อำจ
ค ำนวณเป็นเงินได ้ต ำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
    กำรกระท ำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระท ำซึ่งไม่ได้ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่
โดยตรง แต่กระท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่นั้นด้วย 
     (2)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่
ของตนไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระในกำรใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอื่นโดยทุจริตเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรอันชอบด้วยกฎหมำยหรือที่สถำบันอนุญำต 
    (3)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
    (4)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะชอบหรือ
ชังบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับบุคคลนั้น 
    (5)2 ไม่รับต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) โดยมิได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม 
     (6)  ไม่ริเริ่ม เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือ
สัญญำซึ่งรู้ หรือมีข้อสงสัยว่ำตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้ ไม่รับเลี้ยง รับกำรบันเทิงหรือนันทนำกำร ไปดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศจำก       
ผู้ซึ่งมำติดต่อหรือก ำลังจะติดต่องำนกับหน่วยงำนนั้น เว้นแต่ที่สถำบันก ำหนด 
   ข้อ 10 บุคลำกรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่
ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือ            
ละเว้นกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว และไม่ใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
    (2)  ใช้อ ำนำจเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ หรือด ำเนินกำรอ่ืน โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภำระหรือหน้ำที่ให้
บุคคลโดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
    (3)  ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและประมวลจริยธรรมนี้ 
   (4)  ไม่พูดเท็จ ไม่รำยงำนเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ 
                                                 
2 9(5) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)  



    (5)  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร 
สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนด
ขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
    (6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองตำมนโยบำยของสภำสถำบัน               
ไม่กระท ำกำรอันเป็นฝักฝ่ำยทำงกำรเมืองหรือกระท ำกำรอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคกำรเมือง 
    (7)  ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์ กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือ     
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำรตำม
หลักวิชำ 
    (8)  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ                
ผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 
    (9)  ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อ่ืนมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำตำม
วิธีกำรที่สถำบันก ำหนด 
   ข้อ 11 บุคลำกรต้องใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่และให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่ำงน้อยต้องวำง
ตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
    (2)  รักษำควำมลับของสถำบัน และควำมลับอื่นที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือจำก
ผู้มำติดต่องำน เว้นแต่กำรเปิดเผยนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรม หรือกำรตรวจสอบตำมที่
กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ก ำหนด 
    (3)  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงและครบถ้วนในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิ
เสรีภำพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญำต หรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ ตำมกฎหมำยเว้นแต่
กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง                  
ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำรนับแต่กระท ำกำรดังกล่ำวหรือได้รับ                
กำรร้องขอ 
    (4)  ในกรณีที่ต้องประกำศกำรด ำเนินกำรใดให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  เช่น             
กำรสอบแข่งขันหรือคัดเลือก กำรประกวดรำคำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้ทุน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ต้องปิด
ประกำศไว้ ณ ที่ปิดประกำศของสถำบัน และลงประกำศในระบบข้อมูลทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์ (web page) 
ของสถำบัน ทั้งนี้ โดยประกำศล่วงหน้ำก่อนวันครบก ำหนดไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันท ำกำรเว้นแต่กรณีที่สถำบัน
ก ำหนด 



    (5)  ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว  
ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ 
    ข้อ 12 บุคลำกรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ที่ชอบด้วย
กฎหมำย บุคลำกรต้องแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดอยู่และผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นและจะด ำเนินกำร
ต่อไปได ้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
     (2) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่งหรือกำรด ำเนินกำรใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ 
    (3)  ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง ดังกล่ำวโดยเร็ว 
    (4)  ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน
ของตน 
    (5)  เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในสถำบัน ผู้บังคับบัญชำต้อง
ด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพ่ือให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 
    (6)  เมื่อได้รับค ำร้อง หรือค ำแนะน ำจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดิน หรือหน่วยงำนอ่ืนว่ำ
กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่อยู่ในควำมรับผิดชอบสถำบันที่สร้ำงภำระเกินสมควรแก่ประชำชน  หรือสร้ำง
ควำมไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ให้สถำบันด ำเนินกำรทบทวนกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่ำวโดยเร็วและให้
จัดท ำรำยงำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเสนอต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม 
   ข้อ 13 บุคลำกรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ         
โดยเคร่งครัด โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 
    (2)  ใช้งบประมำน ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทำงสถำบันจัดให้ด้วยควำม
ประหยัด คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 
    (3)  ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชำชีพหรืออำชีพ 
   ข้อ 14 บุคลำกรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
สถำบันโดยรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 



    (1)   ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มี ข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี บุคลำกรต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย 
     (2)  ไม่คบหำสมำคมเป็นอำจิณกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งสังคมไม่ไว้วำงใจหรือมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย 
    (3)  ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำม
เที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตน และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด 
    (4)  ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่
ซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 
    (5)  ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่สถำบัน  หรือ
สังคมและประเทศชำติ 
    (6)  ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ลวนลำม แทะโลมหรือ
กระท ำกำรใดอันไม่เหมำะสมทำงเพศต่อผู้อื่น หรือต่อผู้มำติดต่องำน 
 

หมวด 4 
กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการจริยธรรม 
 

   ข้อ 153 ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 
    (1)  ประธำนกรรมกำร มำจำก รองเลขำธิกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (2)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปที่ได้รับ            
กำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (3)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงในสถำบันที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
เลขำธิกำรตำมระเบียบที่สถำบันก ำหนด 
    (4)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวนสองคน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (5)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ เลขำธิกำร
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกินสองคนก็ได้  
                                                 
3 ข้อ 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)  



   ในกรณีที่กรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด และยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำร
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 
  ข้อ 15/14 ให้กรรมกำรจริยธรรมตำมข้อ 15 (2) (3) และ (4) มีวำระในต ำแหน่งครำวละสอง
ปี ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกับวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรจริยธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
    กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่ 
    ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ 

 ข้อ 15/25 นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อ 15/1 กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ  

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(5) ได้รับโทษจ ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้  

กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
(6) ขำดคุณสมบัติตำมลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 15/3 
 ข้อ 15/36 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจริยธรรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมต่อไปนี้ 
(1) ไม่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรง 
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวในลักษณะ

เดียวกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร 
(4) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ได้รับโทษจ ำคุก 
(5) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอื่นเพรำะท ำผิดวินัย 
 
 

                                                 
4 ข้อ 15/1 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 
5 ข้อ 15/2 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 
6 ข้อ 15/3 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 



   ข้อ 16  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจ ดังนี้ 
    (1)  ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สถำบัน 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในสถำบัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (3)  พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สถำบันให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
    (4)  คุ้มครองบุคลำกรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรผู้นั้น 
    (5)  เสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือกำรอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ
เลขำธิกำร 
    (6)  ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือ ตำมท่ีสภำสถำบันมอบหมำย 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ 17 โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎที่มีโทษทำงอำญำ กำรตีควำมประมวลจริยธรรมนี้ไม่
พึงค ำนึงถึงแต่เฉพำะถ้อยค ำส ำนวนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรประพฤติผิดจริยธรรมมิได้จ ำกัดอยู่แต่
เฉพำะที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลจริยธรรมนี้เท่ำนั้น ทั้งไม่พึงตีควำมอย่ำงแคบ จนท ำให้ผู้กระท ำกำรอัน
วิญญูชนเห็นว่ำละเมิดจริยธรรม กลับไม่ต้องรับผิดตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องตีควำม
ประมวลจริยธรรมนี้ ต้องตีควำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้ำงส ำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีบุคลำกรที่สร้ำงควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน และกำรด ำรง
ตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมเป็นส ำคัญ 
   ข้อ 18  ในกรณีที่มีกำรขัดหรือแย้งกันระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้  กับหลักศำสนำ 
ประเพณีหรือค่ำนิยมของสังคมให้วินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ แต่กำรลงโทษจะลงโทษ
เพียงใดก็ได ้
   ข้อ 19  กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมตำมควำมในประมวลจริยธรรมตำมหมวด 3 นี้ เป็นควำมผิด 
วินัยตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน ส่วนจะเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงให้
วินิจฉัยตำมลักษณะกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ กำรหลีกเลี่ยง จริยธรรมหรือควำมส ำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ 
ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่งและหน้ำที่ของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 



   ข้อ 20  กำรกระท ำกรรมเดียวที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม ให้ลงโทษ
วินัยได้ครั้งเดียวในกำรกระท ำนั้นกำรกระท ำหลำยกรรมต่ำงกันที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 
ให้ลงโทษวินัยตำมจ ำนวนกรรมที่ฝ่ำฝืนนั้น 
 
 

                             ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2552 
       
 
 

(ลงชื่อ)      บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศำสตรำจำรย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 


