
ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

และความในข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยการจัดท าของสภากลาโหม  ในฐานะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า   “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
และการรักษาจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือหลักเกณฑ์อื่นใด  ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้    

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “คุณธรรม”  หมายความว่า  สภาพความดีงามภายในจิตใจอันเป็นพ้ืนฐาน 

ที่จะน าไปสู่การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี 
  ๔.๒ “จริยธรรม”  หมายความว่า  ข้อปฏิบัติซึ่งก าหนดเพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติ

และปฏิบัติตนที่ดี 
  ๔.๓ “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม  

กองบัญชาการ  กองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ 
  ๔.๔ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม”  หมายความว่า  กรมเสมียนตรา  สถาบัน 

วิชาการป้องกันประเทศ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๔.๕ “ข้าราชการกระทรวงกลาโหม”  หมายความว่า  ข้าราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  ข้าราชการพลเรือนกลาโหม  และให้หมายความรวมถึง  ทหารกองประจ าการ   
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  เจ้าหน้าที่ทางทหาร  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  กรรมการ   
ผู้ปฏิบัติงานอื่น  ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  และบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
ประมวลจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๖ ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจักต้องยึดถือและปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม 
ของกระทรวงกลาโหม  ดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
โดยการพิทักษ์รักษาไวซ้ึ่งเอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรฐั  และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ  ทั้งจักต้องพิทักษ ์ รักษา  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชดิชู  
รักษาไว้  ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า  รวมถึงการน าหลักค าสอนที่ถูกต้องของศาสนา
มาปฏิบัติ ให้ เกิดคุณธรรมน า ไปสู่ ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธ รรม
กระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด 

  ๖.๒ ซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่  เชื่อถือและปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา  ทั้งการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาต้องกระท าด้วยความยุติธรรม  
รวมถึงการยึดมั่นในข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด 

  ๖.๓ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  โดยการยืนหยัดกระท า 
ในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

  ๖.๔ การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  รวมถึงการมีจิตสาธารณะ  ให้ความช่วยเหลือสังคม 
ในทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ 

  ๖.๕ การมุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน   
มีการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

  ๖.๖ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  ให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน 
ด้วยความรวดเร็ว   มีอัธยาศัยและไม่ เลือกปฏิบัติ   รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายใต้กรอบของกฎหมาย   

  ๖.๗ ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ   รวมทั้ง   
การเชิดชูและรักษาไว้ซึ่ง  เกียรติยศ  เกียรติศักดิ์  และอุดมการณ์ของข้าราชการกระทรวงกลาโหม 

ข้อ ๗ ข้าราชการกระทรวงกลาโหม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยหลักวิชาชีพ  ต้องยึดถือ 
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บัญญัติ  หรือก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน  
และจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานดา้นจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมกระทรวงกลาโหม  เรียกโดยย่อว่า  “กมจ.กห.”  
ประกอบด้วย 

  ๘.๑ รองปลัดกระทรวงกลาโหม  (สายงานด้านการก าลังพล)  เป็นประธานกรรมการ 
  ๘.๒ เจ้ากรมเสมียนตรา  เจ้ากรมพระธรรมนูญ  รองเสนาธิการทหาร  รองเสนาธิการทหารบก  

รองเสนาธิการทหารเรือ  และรองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็นกรรมการ 
  ๘.๓ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็นเลขานุการ 
กมจ.กห.  มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม   

ก าหนดนโยบาย  ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบตัิในระดบักระทรวง  และพิจารณาหรือท าการใด ๆ   เกี่ยวกบั 
ประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม  รวมทั้งเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย 

โดยให้มีคณะอนุกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหม   ประกอบด้วย   
รองเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็นรองประธานอนุกรรมการ   
ผู้แทนเจ้ากรมพระธรรมนูญ  ผู้แทนเจ้ากรมก าลังพลทหาร  ผู้แทนเจ้ากรมก าลังพลทหารบก   
ผู้แทนเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ  ผู้แทนเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ  ผู้แทนส านักงานเลขานุการ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นอนุกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักงานก าลังพล  กรมเสมียนตรา   
เป็นเลขานุการ  มีหน้าที่จัดท าร่างประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม   
และพิจารณา  ศึกษา  ปรับปรุงตามห้วงเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสม  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่  กมจ.กห.
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการ  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ คณะกรรมการจริยธรรมส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เรียกโดยย่อว่า  “กจ.สป.”  

มีเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๒ คณะกรรมการจริยธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย  เรียกโดยย่อว่า  “กจ.บก.ทท.”   

มีรองเสนาธิการทหารที่เป็น  กมจ.กห.  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๓ คณะกรรมการจริยธรรมกองทัพบก  เรียกโดยย่อว่า  “กจ.ทบ.”  มีรองเสนาธิการทหารบก

ที่เป็น  กมจ.กห.  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๔ คณะกรรมการจริยธรรมกองทัพเรือ  เรียกโดยย่อว่า  “กจ.ทร.”  มีรองเสนาธิการทหารเรือ

ที่เป็น  กมจ.กห.  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๕ คณะกรรมการจริยธรรมกองทัพอากาศ   เรียกโดยย่อว่า   “กจ.ทอ.”   

มีรองเสนาธิการทหารอากาศที่เป็น  กมจ.กห.  เป็นประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



คณะกรรมการและเลขานุการ   ให้แต่งตั้ งจากผู้แทนของหน่วยงานในส่วนราชการ   
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานด้านก าลังพลของส่วนราชการท าหน้า ท่ี 
น านโยบายหรือแนวทางจากคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ  รวมถึงรับผิดชอบงาน 
ด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรมต่อส่วนราชการและ  กมจ.กห.  ก าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ส าหรับส่วนราชการในการรณรงค์  ส่งเสริม  ก ากับดูแลและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
และก าหนดมาตรการที่จะน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการก าลังพล  
ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการ  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้มีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งเรื่องอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร  ทั้งนี้   
ให้  กจ.สป.  รับผิดชอบการด าเนินการส าหรับข้าราชการกระทรวงกลาโหม  สังกัดส านักงานรัฐมนตรี  ด้วย 

ข้อ ๑๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
กระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการ   ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ   
หรือ  กมจ.กห.  ก าหนด  รวมถึงการรณรงค์  ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  ติดตามประเมินผล   
ให้ค าปรึกษาแนะน า  ก าหนดหลักสูตรพัฒนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรม
ของกระทรวงกลาโหม  ก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน 
หรือข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม  และสร้างเครือข่าย 
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม  เพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรมตามที่ก าหนด  ทั้งนี้  ให้ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาจริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  รับผิดชอบการด าเนินการส าหรับข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม  สังกัดส านักงานรัฐมนตรี  ด้วย 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้  กมจ.กห.  จัดท าข้อก าหนดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  การปฏิบัติที่ควรกระท า 
และไม่ควรกระท า  เพื่อรักษาประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับบริบทตามภารกิจของกระทรวงกลาโหม 

ส่วนราชการอาจจัดท าข้อก าหนดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  การปฏิบัติที่ควรกระท า
และไม่ควรกระท าของส่วนราชการเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้อง  ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดการปฏิบัติที่   กมจ.กห.  ก าหนด  และให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติและประกาศใช้ 
เมื่อข้อก าหนดดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก  กมจ.กห. 
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ข้อ ๑๒ คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานในสังกัด
ของส่วนราชการ  อาจริเริ่มจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหม
เพื่อความเหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรือสาขาวิชาชีพได้ 

ในการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการกระทรวงกลาโหม
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมถึงผู้รับบริการและประชาชน  ทั้งนี้  จะต้องสอดคล้อง  ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประมวลจริยธรรมตามระเบียบนี้ 

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้ส่วนราชการเสนอ  กมจ.กห.  พิจารณา 
ความเหมาะสมก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการจะอนุมัติและประกาศใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาน าประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมไปประยุกต์ใช้ 
ในกระบวนการบริหารจัดการก าลังพล  ดังนี้ 

  ๑๓.๑ การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม   
    ๑๓.๑.๑ การก าหนดให้มีการสอบภาคทฤษฎี เ พ่ือวัดจริยธรรมหรือ 

การท าแบบทดสอบเพื่อวัดทัศนคติของผู้สมัครสอบ 
    ๑๓.๑.๒ การก าหนดมาตรการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดจริยธรรมในขัน้ตน้ 
    ๑๓.๑.๓ การก าหนดวิธีการพิสูจน์ทราบการแสดงความคิดเห็นหรือ

แนวความคิดหรือพฤติกรรมทางจริยธรรมในอดีต   ทั้งจากประวัติการเรียน  ประวัติการท างาน   
ประวัติการแสดงออกในที่สาธารณะ  หรือประวัติการแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ 

  ๑๓.๒ การอบรมและพัฒนาบุคลากร   
    ๑๓.๒.๑ ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ นา คุณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รมขอ ง

กระทรวงกลาโหมเป็นการเฉพาะ  ซึ่งจะต้องครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  ประมวลจริยธรรม  
และการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม  รวมถึงข้อก าหนดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   
การปฏิบัติที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า  ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่  กมจ.กห.  ก าหนด   

    ๑๓.๒.๒ การสอดแทรกเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตร
การศึกษา  การเรียน  การสอน  และการฝึกอบรมต่าง ๆ  ของส่วนราชการ  ซึ่งจะต้องด าเนนิการเพ่ิมเตมิ
องค์ความรู้ เรื่องคุณธรรม  ประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม   
รวมถึงข้อก าหนด  การปฏิบัติที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า  เพ่ือรักษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เข้ารับการศึกษา  การเรียน  การสอน  และการฝึกอบรมต่าง ๆ 

    ๑๓.๒.๓ การก าหนดให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมได้มีเวลาในการเข้ารับ
การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม 

    ๑๓.๒.๔ การน าหลักค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาใช้ เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดี   อันจะส่งผลให้มี
ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด 
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  ๑๓.๓ การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการท างานตลอดจนการประเมินผล
การท างาน   

    ๑๓.๓.๑ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจส าหรับข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
ในเรื่องคุณธรรม  ประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม 

    ๑๓.๓.๒ การก าหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม  ที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติราชการและหลักวิชาการ 

  ๑๓.๔ การพัฒนาแนวทางการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ 
    ๑๓.๔.๑ การก าหนดให้น าผลการประเมินด้านจริยธรรมมาใช้เป็นองค์ประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องการย้าย  การเลื่อนระดับต าแหน่ง  หรือการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
เพื่อให้ได้รับบ าเหน็จความชอบ   

    ๑๓.๔.๒ การก าหนดให้มีการมอบรางวัลส าหรับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยยึดถือประมวลจริยธรรมได้อย่างดีเยี่ยม  หรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น 
ในหน่วยงาน 

  ๑๓.๕ ส่วนราชการสามารถน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการก าลังพลในเรื่องอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร  ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรม   

ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของส่วนราชการ   ด าเนินการเผยแพร่   
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม  และการรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม  ให้ข้าราชการ
กระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   
รวมทั้งด าเนินการตามข้อ  ๑๓.๒   

ข้อ ๑๕ ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรม
ของส่วนราชการ  จัดท าหลักเกณฑ์  วิธีการ  ตัวชี้วัด  และวิธีการประเมินเพ่ือการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการซึ่งประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม  
การเชิดชูเกียรติดังกล่าวจะด าเนินการในระดับหน่วยงาน  หรือระดับส่วนราชการ  หรือทั้งระดับหน่วยงาน 
และส่วนราชการก็ได้  ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร 

ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้น 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา  อีกทั้งจะต้องรณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  เผยแพร่  และปลูกฝังให้รับทราบ 
และยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด   รวมถึงการก ากับดูแล 
และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีตามข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๑๗ การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๑๖  เพ่ือให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
ในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ในกรณีที่ผู้ใดมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
หรือมีข้อร้องเรียนในเรื่องนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการฝ่าฝืน
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หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  นั้น  โดยน าการด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
มาใช้โดยอนุโลม  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการสืบสวนสอบสวนแล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้   

  ๑๗.๑ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้นั้นไม่มีการฝ่าฝืนหรือได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ให้ด าเนินการยุติเรื่อง 

  ๑๗.๒ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้นั้นมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจริง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือ  หรือสั่งให้ 
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตามข้อ  ๑๓.๒.๓  หรือข้อ  ๑๓.๒.๔  หรือด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการ 
ก าลังพลตามข้อ  ๑๓.๔.๑   

  ๑๗.๓ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้นั้นมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
และการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนั้น  มีมูลความผิดทางวนิัยหรือทางอาญาใหด้ าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  หากเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๗.๒  ด้วย 

ข้อ ๑๘ หากข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  และถูกด าเนินการตามข้อ  ๑๗  เห็นว่าไม่เป็นไปด้วยความเหมาะสม  เป็นธรรม  
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร   แบบธรรมเนียม  หรือวิธีการ 
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

ข้อ ๑๙ ให้ส่วนราชการก าหนดมาตรการและกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ด้านจริยธรรมของข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่สังกัดในส่วนราชการ 

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของทุกปี  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  เหตุแห่งการนั้น  และการด าเนินการต่อผู้นั้น  รวมถึงสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการส่งเสริมจริยธรรมและการเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการกระทรวงกลาโหม  
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม  ตามหลักเกณฑ์ที่  กมจ.กห.  ก าหนด 
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พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


