เครือข่ายจริยธรรม : หน่วยงานที่มหี น้าทีก่ าํ กับดู แล ตรวจสอบ ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงาน

อํานาจหน้าที่

1. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เป็ นศูนย์กลางประสาน กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

1. งานวิจัยและพัฒนาศึกษา : วิจัยและประมวลข้ อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงเป็ นศูนย์ข้อมูลจริยธรรมเพื่อแลกเปลี่ยน และสร้ าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันด้ านจริยธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
2. งานประสานงานส่งเสริมจริยธรรม : เสนอแนะและให้ คาํ ปรึกษา รวมถึงสนับสนุน
การกําหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. งานฝึ กอบรมจริยธรรม : ผลิตและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมจริยธรรมและดําเนินการฝึ กอบรม
เฉพาะหลักสูตรต้ นแบบหรือหลักสูตรสําคัญ
4. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมจริยธรรม จัดทําสื่อส่งเสริม
จริยธรรม
2. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้ าน การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

3. คณะกรรมการจริยธรรม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

พิจารณาการกระทําที่ฝ่าฝื นคุณธรรมและจริยธรรมนักการเมือง

สถานทีต่ ิดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1035
โทรสาร 0 2547 1026 , 0 2547 6365
เว็บไซต์ :
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/v
iew.jsp?categoryID=CAT0002061

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ.อู่ทองใน
เขตดุสติ กทม. 10300
อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น
เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0 2244 1777-8
เว็บไซต์ :
http://www.senate.go.th/nla2/committee/in
dex.php?committee_id=38
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.อู่ทองใน เขตดุสติ กทม. 10300
โทร 0 2244 1000
เว็บไซต์ :

4. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
กระทรวงยุติธรรม

5. สํานักจริยธรรมและคุณธรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

1. ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้ างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
3. พัฒนาบุคลากรปรับปรุงโครงสร้ าง กําหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมือง ข้ าราชการ
การเมือง ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจเอกชน
2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการจัดวางระบบบริหารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ มคี วาม
โปร่งใสเป็ นธรรม
3. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
4. ให้ คาํ ปรึกษาแนะนําและส่งเสริมให้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประสานงานและสร้ างเครือข่ายการจัดตั้งเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
6. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. ปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
6. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
1. ศึกษาวิจยั และให้ คาํ ปรึกษาแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารองค์การและการพัฒนาการ
บ้านเมืองทีด่ ี
บริหารการจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
มีสถานะเป็ นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วน
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
ราชการตามนัยของมาตรา 16
แห่ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้ างขีดสมรรถนะให้ แก่หน่วยงานต่างๆ
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. รวบรวม เผยแพร่ และพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
พ.ศ. 2545 มีลักษณะเป็ นหน่วยบริการ กิจการบ้ านเมืองที่ดแี ละการบริหารจัดการสมัยใหม่
รูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 4. เป็ นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการการส่งมอบบริการสาธารณะในลักษณะ
SDU) ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
ของหน่วยให้ บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)

http://www.parliament.go.th/parcy/committ
ee.php?group_id=26
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์พาร์ค
ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-502-8285-6
เว็บไซต์ : http://www.pacc.go.th/
165/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสติ เขตดุสติ กทม.
โทร. 02 -2823161-5
เว็บไซต์ :
http://www.nccc.thaigov.net/nccc/1.php

254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64
พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-2526286-8
เว็บไซต์ : http://www.igpthai.org/th/

7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) สํานักบริหารการ
เปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม หรือ ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

9. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
(มีอยู่ทุกส่วนราชการ)

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ
2. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกํากับ ติดตาม ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
3. เป็ นศูนย์กลางเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ การสนับสนุน
ผู้นาํ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมและจ. ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ ประสบความสําเร็จ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้ อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ได้ รับ
มอบหมาย
ส่งเสริมด้ านการอบรมด้ านจริยธรรมผ่านหน่วยงานของทั้งภาคเอกชน และภาครัฐทั่วประเทศ
เพื่อสร้ างสังคมที่มคี ุณภาพ

1. จัดทําและผลักดันการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ “สํานักงานปลัดกระทรวงใสสะอาด”
และจัดทําดัชนี ชี้วัดความโปร่งใส
2. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. กํากับ ติดตาม เพื่อให้ แผนและมาตรการสร้ างราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี
10. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 1) ทํานุบาํ รุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
2) เสริมสร้ างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
3) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทํานุบาํ รุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
5) ให้ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการ
ดําเนินการขององค์การศาสนา

59 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพ 10300
โทร. 0 2356 9999
โทรสาร 0 2281 7995
เว็บไซต์ :
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_
id=2&content_id=14

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
(CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0 2644 9900 โทรสาร 0 2644 4901
เว็บไซต์ : www.moralcenter.or.th/
เว็บไซต์ :
http://www.dopa.go.th/web_pages/
m03021000/

ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16
เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2422 8771 - 8818
เว็บไซต์ : www.dra.go.th

11. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

12. กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้ มีการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับ
นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ให้ คาํ ปรึกษา เสนอแนะ และให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่
รัฐวิสาหกิจ
4. ดําเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่า
ร้ อยละห้ าสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของสํานักงานหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 02 298 5880-9
เว็บไซต์ : www.sepo.go.th/

319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดําเนินนอก
เขตดุสติ กทม. 10300
โทร. 0 2280 4331 , 0 2280 4334-8
เว็บไซต์ : www.onec.go.th
เว็บไซต์ : http://www.obec.go.th/
เว็บไซต์ : www.mua.go.th
เว็บไซต์ : www.vec.go.th
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13. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

กํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

14. ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักงาน ก.ถ.

ศึกษา วิเคราะห์และให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานกลางและวิธปี ฏิบตั ิ
ของการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น

128/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสติ กทม.10300
โทร. 0 2280 4331 , 0 2280 4334-8
เว็บไซต์ :
http://www.ksp.or.th/ksp2009/index.php
ชั้น 8 อาคารดํารงราชานุภาพ

15. แพทยสภา
สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา

16. ทันตแพทยสภา

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูขอเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. พักใช้ ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. รับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์หรือวุฒิบตั รในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบัน
ต่างๆ
4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สําหรับการฝึ กอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์
5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ท่ที าํ การฝึ กอบรมในข้ อ
6. ออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่นื ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูขอเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2. วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกกล่าวหา
หรือถูกกล่าวโทษ ว่าประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ (1) ยกข้ อกล่าวหา
หรือข้ อกล่าวโทษ (2) ว่ากล่าวตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์ (4) พักใช้ ใบอนุญาตมีกาํ หนดเวลาตามที่
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี (5) เพิกถอนใบอนุญาต
3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม
ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิกทันตแพทยสภา
4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับการฝึ กอบรมเป็ นผู้ชาํ นาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันต
กรรมของสถาบันที่ทาํ การฝึ กอบรมเป็ นผู้ชาํ นาญการในสาขา ต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม
5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาํ การฝึ กอบรมใน (4)
6. ออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา

กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฏางค์
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-4158 (50604)
เว็บไซต์ :
www.local.moi.go.th/2009/agenciesinfo/06
.php
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
โทร. 0 2590 1880-1 , 3
เว็บไซต์ : www.tmc.or.th

อาคารสถาบันทันตกรรม ชั้น 6
ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2951 0420 , 0 2951 0421
โทรสาร 0 2951 0422
เว็บไซต์ : http://www.dentalcouncil.or.th/

17. สภาการพยาบาล

18. สัตวแพทย์สภา

ต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่นื ในวิชาชีพทันตกรรม
7. ดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา
1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. สั่งพักใช้ ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุง ครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5. รับรองหลักสูตรต่างๆ สําหรับการฝึ กอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สถาบันการศึกษาที่จะทําการฝึ กอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาํ การสอน และฝึ กอบรมตาม ข้ อ 4 และ ข้ อ 5
7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันต่างๆ
8. ออกหนังสืออนุมตั ิ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดง
วุฒิอ่นื ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. ดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2951-0145-51
โทรสาร 0-2589-7121
เว็บไซต์ : http://www.tnc.or.th/

ตึกผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมปศุสตั ว์
69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
โทร 0-2653-4444 ต่อ 1116
หรือ 0-2250-0398-99

19. สภาวิศวกร
(นิตบิ ุคคล)

ออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ ใบอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะ
รัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้ อบังคับสภาวิศวกร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ

20. สภาเทคนิคการแพทย์

ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ ถูกต้ องตามจรรยาบรรณ แห่ง
วิชาชีพ เช่นการร้ องเรียน การกล่าวหา กล่าวโทษ ของประชาชนต่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ท่ไี ม่ใช้
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการคุ้มครองผู้บริโภค

21. สภาวิชาชีพบัญชี

ควบคุมและสอดส่องจรรยามรรยาทและวินัยของนักบัญชี ตลอดจนพิจารณาลงโทษนักบัญชี
ผู้ประพฤติผดิ มารยาท

22. สภากายภาพบําบัด

ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดให้ ถูกต้ องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบําบัด

โทรสาร 0-2250-0397
เว็บไซต์ : http://www.dld.go.th/vetcouncil/
487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น 2 ซอยรามคําแหง 39
(เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
โทร 0-2935-6868
เว็บไซต์ :
http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIn
dex.php
อาคารคลังพัสดุช้ัน 4 กองการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2590-1997 ต่อ 605
เว็บไซต์ :
http://www.mtcouncil.org/index.php
33 ถ.สุขมุ วิท 21 (อโศกมนตรี)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 0-2685-2500
เว็บไซต์ : http://www.fap.or.th/
ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ ถ.สาธารณสุข 6
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทร. 0-2590-1997 (605)
โทรสาร 0-2590-1332

23. สภาทนายความ

อํานาจจดทะเบียนออกใบอนุญาตว่าความ และควบคุมมรรยาททนายความ

24. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รักษามาตรฐานอันดีงามของสมาชิก โดยให้ ยดึ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบ

25. สํานักเลขาธิการสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(องค์กรอิสระ)

ทําหน้ าที่ควบคุม เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการ
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้ ส่อื หนังสือพิมพ์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข โดย
ส่งเสริมให้ หนังสือพิมพ์ทาํ หน้ าที่ให้ การศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งยึดถือความยุตธิ รรม และความ
เที่ยงธรรมเป็ นหลักในการประกอบวิชาชีพ

26. สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการศาล
- ศาลยุติธรรม
- ศาลปกครอง
- ศาลรัฐธรรมนูญ

ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้ างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้ าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุตธิ รรม และผู้พิพากษาสมทบ มาตรฐานการลงโทษ รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้ องทุกข์ และการรักษาระบบคุณธรรมในราชการศาล

เว็บไซต์ : http://www.pt.or.th/
7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวร
นิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2629-1430
เว็บไซต์ : http://www.lawyerscouncil.or.th/
538/1 ถ.สามเสน เขตดุสติ กทม. 10300
โทร. 02-2438479
เว็บไซต์ : http://www.thaibja.org/
538/1 ถ.สามเสน เขตดุสติ กทม. 10300
โทร. 0-2668-9900, 0-2243-5697
เว็บไซต์ :
http://www.presscouncil.or.th/th2/compon
ent/option,com_contact/task,view/contact_
id,1/Itemid,15/
อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 - 5135528, 02 – 5128472
เว็บไซต์ : http://www.ojoc.coj.go.th/
เว็บไซต์ : http://www.admincourt.go.th/
เว็บไซต์ : http://www.concourt.or.th/

