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ร่างระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

พ.ศ. ... 
-------------------------- 

โดยมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
และเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กองทุนประกันวินาศภัย
จึงออกระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. ...  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
81/3 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ .../2564 
เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของผู้จัดการ
และพนักงานของกองทุนประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ พ.ศ. ...” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานตามข้อบังคับกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วย
การพนักงาน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้หมายความถึงผู้ปฏิบัติงานในกองทุน เช่น พนักงาน
ทดลองปฏิบัติงาน ลูกจ้าง เป็นต้น 
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หมวด 1  
ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่1  
ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติและกองทุน 

 ข้อ 4  ผู้จัดการและพนักงานต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

 ข้อ 5  ผู้จัดการและพนักงานต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และกองทุนเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว  

ข้อ 6  ผู้จัดการและพนักงานต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม กล้าตัดสินใจและกระทำ
ในสิ่งที่ถูกตอ้งชอบธรรม ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  

ข้อ 7  ผู้จัดการและพนักงานต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และอุทิศตน
ให้แก่งานของกองทุนอย่างเต็มที่ โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ข้อ 8  ผู้จัดการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  
ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นข้อครหาในเรื่องความถูกต้องชอบธรรมและเที่ยงธรรม 
โดยอย่างน้อยต้องปฏิบัติตน 

(1)  หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ในการให้หรือรับสิ่งของ เงินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่คำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม 
หรือการให้ตามธรรมจรรยา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และจำนวนจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2)  หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่ เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนที่มีธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับงานของกองทุน 

(3)  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่
ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(4)  ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานอ่ืน 
โดยทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ 9  ผู้จัดการและพนักงานต้องรักษาความลับของกองทุน และกิจการอันได้ล่วงรู้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยดูแล ระมัดระวัง มิให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รั่วไหล หรือตกไปถึง 
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐหรือต่อกองทุน ทั้งนี้  ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกองทุน และประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่ กฎหมายให้อำนาจไว้หรอืได้รับอนุญาตจากกองทุน 

   ผู้จัดการและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลลับหรือที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
และยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 



- ๓ - 

 
ร่างฉบับนี้ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น 

 

ข้อ 10  ผู้จัดการและพนักงานต้องละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือ
สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของกองทุนที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินงาน 
ของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่ 

ข้อ 11  ผู้จัดการและพนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ และไม่ใช้สถานที่
หรือตราสัญลักษณ์ของกองทุน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่ 

ส่วนที่ 2  
ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม 

ข้อ 12  ผู ้จัดการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที ่อย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
อำนวยความสะดวก และปฏิบัติภารกิจให้ผู้มาติดต่ออย่ างเสมอภาค ด้วยความสุภาพเรียบร้อย เต็มใจ  
และเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของตน  
ให้ชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 
ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 13  พนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงาน
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพ 
ต่อพนักงานที่มีตำแหน่งงานเหนือตน 

ส่วนที ่4  
ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง 

ข้อ 14  ผู้จัดการและพนักงานต้องยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจะต้องไม่วิ่งเต้นแสวงหา
ตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบญัชา หรือจากบุคคลอื่นใด 

ข้อ 15   ผู้จัดการและพนักงานต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรั กษาภาพลักษณ์  
ของกองทุน รวมทั้งต้องละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
และเกียรติศักดิ์ของตนและกองทุน โดยอย่างน้อยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 

(1)  ไม่ก่อหนี้สินจนเกินตัว 
(2)  ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท 
(3)  ไม่เสพยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
(4)  ไม่กระทำตนเป็นนายทุนให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นนายทุนให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นนายหน้า 

หรือคนกลางในการดำเนินการให้พนักงานได้กู้ยืมเงินจากนายทุน 
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(5)  ไม่กระทำตนเป็นนายหน้า หรือจัดทำคำถามคำตอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานหรือเลื่อนตำแหน่ง ทั้งนี้ รวมถึงการจัดทำคำบรรยาย อบรมสอนพิเศษ กวดวิชา ชี้ช่องทาง  
หรือกระทำการในลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน เป็นผู้แนะนำหรือชี้แนะให้บุคคลอ่ืน เป็นผู้กระทำการ 
เพ่ือการดังกล่าวด้วย 

(6)  ไม่กระทำกิจการใด อันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตน 
หรือกองทุน 

หมวด 2  
จรรยาบรรณ 

ส่วนที่ 1  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติและกองทุน 

ข้อ 16  ผู้จัดการและพนักงานพึงปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และหมั่นฝึกฝนตนเอง
ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ข้อ 17  ผู้จัดการและพนักงานต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที ่ 
และพึงละเว้นการกระทำและคำพูดซึ่งแสดงความสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
เกินกว่าทีว่ิญญูชนทั่วไปพึงกระทำ อันนำไปสู่ความแตกแยก ขาดความสามัคคีปรองดองภายในกองทุน 

ข้อ 18  ผู้จัดการและพนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์สู งสุด 
ประหยดั รวมทั้งช่วยกันดูแลสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ 

ส่วนที่ 2  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม 

ข้อ 19  ผู้จัดการและพนักงานพึงยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน
มีความอดทนและพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน 

ข้อ 20  ผู้จัดการและพนักงานพึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน และละเว้น 
การแสดงพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางไม่ให้เกียรติ หรือวางตนอยู่เหนือผู้อื่น 

ข้อ 21  ผู้จัดการและพนักงานพึงมีจิตสาธารณะ เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมทั้งภายใน 
และภายนอกกองทุน เพ่ือสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานของกองทุน 

ข้อ 22  ผู้จัดการและพนักงานพึงให้เกียรติผู้ อ่ืนโดยไม่นำผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้าง 
เป็นผลงานของตน 
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ส่วนที่ 3  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

ข้อ 23  ผู้จัดการและพนักงานพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม เอาใจใส่ 
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี และมีความพร้อมที่จะรับตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้นได้ในโอกาสต่อไป โดยการถ่ายทอดความรู้ ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมและให้ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ 

ข้อ 24  ผู้จัดการและพนักงานพึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผูร้่วมงานเก่ียวกับงานในหน้าที่ และพิจารณานำไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของกองทุน 

ข้อ 25  ผู้จัดการและพนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ เพ่ือประโยชน์ต่องานของกองทุนโดยส่วนรวม 

ข้อ 26  ผู้จัดการและพนักงานพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ 
มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได ้ 

ข้อ 27  ผู้จัดการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอ่ืน 
ในเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษว์ิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์
โดยส่วนรวมของกองทุน 

ส่วนที่ 4  
ข้อพึงประพฤตปิฏิบัติต่อตนเอง 

ข้อ 28   ผู้จัดการและพนักงานพึงดำเนินชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะแห่งตน ไม่ ทำตน 
เป็นคนฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายจนเกินปกติวิสัยทั่วไป 

ข้อ 29  ผู้จัดการและพนักงานพึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างตนเอง 
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

หมวด 3 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ข้อ 30  ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ออกระเบียบ คำสั่ง อันจำเป็นแก่การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(2)  คุ้มครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา 

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม 
ในกรณีที่พนักงานผู้ใดถูกพนักงานผู้ อ่ืนที่มีระดับต่ำกว่า กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานผู้นั้นไม่อาจออกคำสั่งหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นผลร้ายอันกระทบต่อ 
สิทธิและหน้ าที่ ของพนักงานผู้ กล่ าวห านั้ น ได้  เว้นแต่  จะได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ จั ดการหรือ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี   
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ข้อ 31  ผู้จัดการและพนักงานทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป หากพนักงานผู้ใดมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา  

 ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมดูแลและปลูกฝังประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ให้เป็นที่รับทราบและถอืปฏิบัติอยา่งสม่ำเสมอ 

ข้อ 32  การตีความประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณไม่พึงคำนึงถึงเฉพาะถ้อยคำสำนวน 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณมิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะ 
ที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในระเบียบนี้เท่านั้น ทั้งไม่พึงตีความอย่างแคบจนทำให้ผู้กระทำการอันวิญญูชนเห็นว่า 
ละเมดิประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณกลับไม่ต้องรับผิดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การตีความในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต้องตีความให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวมหรือกองทุนเป็นสำคัญ 

ข้อ 33   กรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้รายงานผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายผ่านงานทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร 

 กรณีพนักงานที่ถูกร้องเรียนหรือประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  มีตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไปเป็นผู้สอบข้อเท็จจริง
และรายงานผู้จัดการผ่านงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร  

 การสอบข้อเท็จจริงให้นำหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสวนทางวินัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 34  งานทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
(1)  สนับสนุนและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

อย่างเคร่งครัด 
(2)  เสนอแนะกองทุน เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(3)  ติดตามสอดส่องการบังคับใช้และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือมีการร้องเรียนและยังไม่มีการดำเนินการใด  
อาจแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาส่วนงานนั้น ๆ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงพนักงานในสังกัดที่กระทำการฝ่าฝืนโดยทันที 

ข้อ 35  หากหน่วยตรวจสอบภายในพบว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
โดยยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ให้รายงานผู้จัดการทราบ และแจ้งให้งานทรัพยากรบุคคลดำเนินการตรวจสอบ 
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าวทันที แล้วรายงานผลให้ผู้จัดการและหน่วยตรวจสอบภายในทราบ 
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หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ 36  การพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คำนึงถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 
ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี และผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 37  เมื่อมีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 33 แล้ว พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวด 1 ประมวลจริยธรรม ให้ดำเนินการ
ในส่วนที่เกีย่วกบัวินัยตามข้อบังคับกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยการพนักงาน    

(2)  กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวด 2 จรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าว
ตักเตือนหรือดำเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ได้รับการพัฒนา
ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 38  ในการเลื่อน แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ถูกดำเนินการ
ตามข้อ 37  ให้นำผลการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย 

                                    
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่                       
 
  
 

 (นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ) 
     ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 
 


