
 
 
 

       คําส่ังราชบัณฑิตยสถาน 
ที่  ๒๕/๒๕๕๓ 

เร่ือง   จัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
____________________________ 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการ
บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการกระทําผิดทางวินัย และเพ่ืออนุวัติการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว ก.พ. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒    

โดยที่ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๗ ไดกําหนดใหจัดตั้งกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมขึ้นในทุกสวนราชการ ข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้  ซึ่งมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม  ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  จึงใหจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้นใน
ราชบัณฑิตยสถานและมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้   

๑.  รองเลขาธกิารราชบัณฑิตยสถาน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมและเลขานุการ     
                                                 คณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน 
๒.  เลขานุการกรม             ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรมอกีหนาที่หนึ่ง 
๓.  ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง   ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
                                                               อีกหนาท่ีหนึ่ง 
๔.  ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร      ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรม    
                                            อีกหนาที่หนึง่ 
๕.  ผูอํานวยการกองศิลปกรรม ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรม    
                                            อีกหนาที่หนึง่ 
๖.  หัวหนาฝายการเจาหนาที่            ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรมอีกหนาที่หนึง่ 

               ๗.  นางสกุณา  สิงหลกะนนท          นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ฝายการเจาหนาที ่    
                                                                 ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรมอีกหนาที่หนึ่ง 

/ ๘. นางสาว... 



 
- ๒ - 

                ๘.  นางสาวนชิานันท  ปกการะนา     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  ฝายการเจาหนาที่     
                                                              ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรมอกีหนาที่หนึ่ง    
                ๙.  นางปริศนา  อ่ิมพรหม                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  ฝายการเจาหนาที่     
                                                                        ปฏิบตัิหนาทีใ่นกลุมงานคุมครองจริยธรรมอกีหนาที่หนึ่ง    

     และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
                ๑. ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนอยางสม่ําเสมอ 
                ๒. สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
พิจารณา ทั้งนี้ อาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได 
                ๓. ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
                ๔. ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน 
                ๕ . ดําเนินการอื่นตามที่ กําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามที่
ราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่ ก.พ.  มอบหมาย โดยไมกระทบตอความเปนอิสระ 
ของผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาวดวย 

        ทั้งนี้  ตัง้แตบดันี้เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วนัที่  ๒๕  กุมภาพนัธ   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                         (ลงช่ือ)    อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

(นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ) 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นางสกุณา  สิงหลกะนนท) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

...............ราง 

...............พิมพ/ทาน 

...............ตรวจ
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	๒.  เลขานุการกรม             ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง 
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	                                            อีกหน้าที่หนึ่ง 
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	/ ๘. นางสาว... 
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	                ๓. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม 
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	                ๕. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่ราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่ ก.พ.  มอบหมาย โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ ของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าวด้วย 
	        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
	  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
	 
	     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

