
 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  
วันพฤหัสบดีที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

       ………………………… 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. นางเมธินี  เทพมณี ส านักงาน ก.พ.  

(เลขาธิการ ก.พ.) 
๒. นางชุติมา  หาญเผชิญ                             ส านักงาน ก.พ. 

(รองเลขาธิการ ก.พ.) 
๓. นายพิรุฬ เพียรล  าเลิศ                            ส านักงาน ก.พ. 

(ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.) 
๔. นางสาวสุจรรยา  พลอยเพชร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๕. นางสาววิภูสนา  สาคริตชานันท์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๖. พล.ต.ต.นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต                      ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(รองจเรต ารวจ) 
๗. พ.ต.อ.ศักรินทร์  ตันติภัณฑรักษ์                 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(ผกก.ศจบ.บก.อก.จต.) 
๘. นายกมล  โสตถิโภคา     ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี) 
๙. นายภาสพงษ์  เรณุมาศ    ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕ ส านักงานคดี ๓) 
๑๐. นายชาญณรงค์  ชื่นฤทัย ส านักงานศาลยุติธรรม 

(ผู้อ านวยการส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) 
๑๑. นายพิชิต  ศรประชุม     ส านักงานศาลยุติธรรม 

  (นิติกรช านาญการพิเศษ) 



๒ 
 

๑๒. นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์                  ส านักงานศาลปกครอง 
  (ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาส านักงานศาลปกครอง) 

๑๓. นายณรงค์  ชลประคอง                           ส านักงานศาลปกครอง 
 (เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองช านาญการ) 

๑๔. นางสาวอาชชวี  หิรัณยะคุปต์                    ส านักงานศาลปกครอง 
 (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) 

๑๕. น.ส. นัทธมน รัตนวิบูลย์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
 (ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล) บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

๑๖. น.ส. ชลธิชา  ชัยศิริรัตน์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
  (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

๑๗. นางสาวเสมอแข  แสงโพธิ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
  (นิติกรช านาญการพิเศษ) และบุคลากรทางการศึกษา 

๑๘. นายจเร ศิริรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
  (นักทรัพยากรบุคลช านาญการพิเศษ) และบุคลากรทางการศึกษา 

๑๙. นายสุภัทร  บุญส่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (นิติกรช านาญการพิเศษ) 

๒๐. นางสาวเบญจวรรณ  ปิตินทรางกูร              ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 

๒๑. นายจักรวัฒน์  เซ่งล่าย                         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นิติกรปฏิบัติการ) 
๒๒. นายพงศ์พร  เทสสิริ                               ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

 (นิติกรช านาญการพิเศษ) กรุงเทพมหานคร 

๒๓. นางสาวดลพร  คงแป้น                           ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
 (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) กรุงเทพมหานคร 

๒๔. นายเศรษฐพงศ์  แหล่งสท้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(นิติกรช านาญการ) 

๒๕. นายสุธีร์  ตั งสถิตย์   กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
  (รอง ผ.อ. กมส. สบค. กอ. รมน.) ราชอาณาจักร 

๒๖. น.ต.จิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
  (เจ้าหน้าท่ีโครงการ ผงป. สบค.) ราชอาณาจักร 



๓ 
 

๒๗. พล.ต.โอภาส  ล่ิวศิริวงษ์เจริญ                   ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 (ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา)   

๒๘. พ.อ.อภิชัย  ขอขจายเกียรติ                      ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  (นายทหารปฏิบัติการ ศปท.กห.)  

๒๙. น.ท.หญิง วนัสนันท์ จันทร์ครุธ ร.น. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  (หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ค่าตอบแทน)  

๓๐. นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 

๓๑. นางเกสินี  แสงสุวรรณ                            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ) 

๓๒. นายราชันย์  ไชยนอก ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) 
๓๓. นางสาวสุภรณ์  ย่ิงวรการ                          ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

  (นักวิชาการอาวุโสระดับสูง) 
๓๔. นายตรีเพชร  จินต์นุพงศ์                         ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

  (นักวิชาการอาวุโสระดับสูง) 
๓๕. นางสาวศมนรัตน์  จันทร์จ าลอง                 ส านักงาน ก.พ. 

  (ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม) 
๓๖. นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี                          ส านักงาน ก.พ.  

  (ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวินัย) 
๓๗. นางสาวกมลลักษณ์  อ้นอารี ส านักงาน ก.พ. 

  (นิติกรเชี่ยวชาญ) 
๓๘. นางสาวชุติมา เทศศิริ                             ส านักงาน ก.พ. 

 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๓๙. นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร                      ส านักงาน ก.พ. 

 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๔๐. นางเพ็ญศรี  สมุทรรัตน์ ส านักงาน ก.พ. 

  (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๔๑. นายพลังจิต  โกศัลวัฒน์ ส านักงาน ก.พ. 

  (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 



๔ 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

เลขาธิการ ก.พ. (ประธาน) กล่าวเปิดการประชุม และชี แจงวัตถุประสงค์ของการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติ
มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับดูแลหน่วยงานผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งเรื่องนี  รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม)  ได้สั่งการในการประชุม ก.พ. เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั น เพื่อให้            
การด าเนินการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดการประชุมในครั งนี ขึ น และพร้อมท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัด       
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การประชุมในโอกาสต่อไป ทั งนี  ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน     
ท่ีต่างกัน และเชื่อว่าจะสามารถท างานร่วมกันตามความคาดหวังของประชาชนได้  

หลังจากนั น รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) ได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานการประชุม แนะน าคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญของส านักงาน 
ก.พ. รวมถึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับท่ีมาของการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม ชี แจงประเด็น
การอภิปราย และขอให้ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละแห่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดท าประมวลจริยธรรม ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม 
ซึ่งท่ีประชุมได้มีการชี แจง และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญ ดังนี   

๑. การน าเสนอข้อมูลและอภิปรายเร่ืองมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล 

ผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้น าเสนอข้อมูลและกฎระเบียบ        
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ดังนี  

๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.)  
มีการจัดท าประมวลจริยธรรม โดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

(๑) มาตรฐานคุณธรรมและอุดมการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 

 หลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑) การรักษาความสัจ ๒) การรู้จัก
ข่มใจตนเอง ๓) การอดทน อดกลั นและอดออม ๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต 

 อุดมคติของครู น ามาจากหลักค่านิยม ๙ ประการ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้แก่ ๑) เคารพเอื อเฟื้อต่อหน้าท่ี ๒) เมตตากรุณา
ปราณีต่อผู้เรียน ๓) เสียสละและอดออม ๔) บ าเพ็ญตนอยู่ในความดี ๕) ท าหน้าท่ีให้บริสุทธิ์
ยุติธรรม ๖) ชี น าศิษย์ให้มีคุณธรรม ๗) กระท าการด้วยปัญญา ๘) ไม่ประมาทในชีวิต ๙) ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๒)  มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ๙ ประการ  
ได้แก่ ๑) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ๒) มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓) ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ๔) ยืนหยัด
ท าในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๕) ปฏิบัติหน้าท่ีและให้บริการแก่ผู้เรียนและ



๖ 
 

ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ ๖) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน     
มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๘) ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข ๙) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการวางตนและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
มีกฎหมายควบคุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั งมหาวิทยาลัยของรัฐ

และมหาวิทยาลัยในก ากับ  ได้ แก่  พระราชบัญญัติ ระ เบียบข้ าราชการพล เรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ (๙) ก าหนดให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึงมี 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ. ได้ออกประกาศในปี ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการก าหนดกรอบ
จรรยาบรรณกว้าง ๆ ให้กับสถานศึกษา และให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ น าไปออกข้อบังคับ        
โดยก าหนดหลักการท่ีต้องยึดมั่น ๖ ข้อ คือ 

(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
(๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  
(๕) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  
(๖) ไมใชอ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมตอนักศึกษา 
ในพระราชบัญญัตินี  ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในข้อ ๔ ว่าการกระท าผิด       

จรรณยาบรรณรูปแบบใดของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการผิดจรรณยาบรรณอย่างร้ายแรง ซึ่งต้องด าเนินการตามโทษทางวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 

พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดมาตราหลักส าคัญ  
๒ มาตรา คือ  

 มาตรา ๓๑ (๒) ซึ่งให้อ านาจ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานบุคคล    

 มาตรา ๗๗.ให้ข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  และจรรยาบรรณของต ารวจ ตามท่ีก าหนดในกฎ  
ก.ตร. และต้องรักษาวินัย ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี โดยเคร่งครัด 
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กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรณยาบรรณของต ารวจ         
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วยหลักคุณธรรม ๔ ประการ 
ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ๙ ประการ ตามท่ีผู้ตรวจการ
แผ่นดินก าหนด และอุดมคติของต ารวจ ๙ ประการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต ารวจยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้ว 
ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ก าหนดโดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๖ และได้นิพนธ์เป็นค าร้อยแก้ว 
ดังนี  

“เคารพเอื อเฟื้อต่อหน้าท่ี กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ 
ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน    
ด ารงตนในยุติธรรม กระท าการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต” 

นอกจากนี ยังมีการก าหนดเพิ่มในส่วนของพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นผู้ท า
หน้าท่ีให้บริการประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งได้ง่าย จึงมีการก าหนด 
จรรณยาบรรณของพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ นมาอีก ๘ ข้อ ปัจจุบัน ก.ตร. อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับประมวลจริยธรรมให้กระชับและสั นขึ น และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

เนื่องจากกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหมายเหตุก ากับแนบท้ายไว้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. 
ฉบับนี  คือ โดยท่ีข้าราชการต ารวจท่ีมีการกระท าหรือความประพฤติท่ียังไม่ถึงขั นท าผิดวินัย 
ประกอบกับส านักงานต ารวจแห่งชาติมีข้าราชการต ารวจจ านวนมาก จ าเป็นต้องกระจายอ านาจ 
โดยให้จเรต ารวจแห่งชาติสามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นสามารถสอดส่องดูแล แทนจเรต ารวจ
แห่งชาติได้ โดยให้มีศูนย์รับผิดชอบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว      
เป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน และต้องการกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม        
ในการสอดส่อง ดูแลข้าราชการต ารวจ จึงจ าเป็นต้องออก กฎ ก.ตร. นี ” 

กรณีการกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล
ข้าราชการต ารวจ จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ นั น ผู้แทน ก.ตร. ชี แจงว่า ส านักงาน
จเรต ารวจเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายอ านวยการเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาใน    
การสอดส่องดูแลเรื่องการประพฤติด้านจริยธรรมและจรรณยาบรรณของต ารวจ แต่การควบคุม
ก ากับดูแลเป็นหน้าท่ีผู้บังคับบัญชาชั นต้นของหน่วยงานนั น ๆ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามา เช่น  
การร้องเรียนเร่ืองต ารวจในพื นท่ี จเรต ารวจจะเป็นผู้พิจารณาเบื องต้น หากเป็นเรื่องท่ีหน่วยงาน 
ในพื นท่ีสามารถจัดการได้ก็จะให้หน่วยงานเป็นผู้ก ากับและเมื่อมีการรายงานขึ นมา จเรต ารวจจะ
คอยตรวจสอบว่าด าเนินการเรื่องร้องเรียนนั นครบสิ นกระบวนความหรือไม่ เป็นท่ีพึงพอใจของ



๘ 
 

ประชาชนผู้ร้องเรียนหรือไม่ ถ้าไม่ครบจะให้มีการสอบทานลงไป หรือหากเรื่องใดเป็นเรื่องส าคัญ
ท่ีพื นท่ีไม่สามารถด าเนินการได้เอง หรือมีแนวโน้มจะเกิดความไม่เป็นธรรม จะเสนอส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ให้จเรต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับการตัดสินลงโทษ เมื่อมีกรณีเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีท าความผิดหรือท่ีเข้าข่ายความผิด จะมีการตรวจสอบการกระท าว่าเป็น การผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าไม่ผิดวินัยแต่ผิดจริยธรรมหรือจรรณยาบรรณก็มีบทลงโทษเช่นกัน 

๑.๔ ส านักงานศาลปกครอง 
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีส านักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างรัฐ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ รวมทั ง กลไกด าเนินการตามท่ีผู้ตรวจการ
แผ่นดินระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีศาลปกครอง ไดม้ีการก าหนดไว้ ๕ ด้าน ดังนี  

๑) จริยธรรมต่อประเทศชาติและส่วนรวม 

๒) จริยธรรมต่อส านักงาน 

๓) จริยธรรมต่อตุลาการศาลปกครอง ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  

๔) จรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๕) จริยธรรมต่อการด ารงตน  

ส านักงานศาลปกครอง ได้น าเรื่องจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ตั งแต่การสรรหา การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง มีการสอบความวัดความรู้ด้านจริยธรรม  
มีการเผยแพร่เรื่องจริยธรรมในวันปฐมนิเทศ และเข้าร่วมประเมิน ITA ซึ่งเรื่องจริยธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมิน  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการกระท าผิดวินัย    
มีเรื่องจริยธรรมเป็นส่วนน้อย การฝ่าฝืนจริยธรรมถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และในระเบียบฯ 
ก าหนดให้มอีงค์กรคุ้มครองจริยธรรม แต่ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการ ซึ่งท าให้การบังคับใช้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้แทนจากส านักงานศาลปกครอง เสนอความเห็นเรื่องการจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมว่า ขอให้เป็นถ้อยค าท่ีสั น คล้องจอง จดจ าได้ง่าย เช่นเดียวกับอุดมคติต ารวจของ     
ก.ตร. 
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๑.๕ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
มีองค์อ านาจท่ีเป็นคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการ

สนับสนุน คือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั นจึงมีประมวลจริยธรรมของคณะตุลาการ       
ศาลรัฐธรรมนูญ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการแยกกัน ประมวลจริยธรรมได้มีการจัดท า
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีการปรับให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น จริยธรรมท่ีเป็นค่านิยมหลัก 
และจริยธรรมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการด าเนินการ มีระเบียบส านักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ใช้บังคับกับข้าราชการทุกคน รวมถึงเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับการด าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญใหม่ มาตรา ๒๑๙ ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรม ใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ โดย
รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเรื่องมาตรฐานจริยธรรม แต่ระบุถ้อยค าส าคัญไว้ว่า      
ต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งเป็นค าส าคัญท่ีต้องก าหนดลง
ไปในมาตรฐานทางจริยธรรมด้วย รวมถึงก าหนดด้วยว่า การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม  
อย่างใด เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมท่ีร้ายแรง ทั งนี  รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี และเมื่อประกาศใช้ให้
ใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย  

องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ แต่การก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ ใช้อ านาจรัฐ ฝ่าฝืนจริยธรรมตั งแต่ต้น           
โดยการด าเนินการจัดท าให้มกี าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
( วัน ท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๖๐) ซึ่ งปัจจุบันได้ เตรียมการใกล้ เสร็จแล้ ว  และจะน า เสนอ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เป็นล าดับต่อไป ส าหรับข้าราชการ
ท่ัวไป ก็มีระเบียบส านักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ คุณธรรม.และ
จริยธรรมของข้าราชการส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖  

ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาในการใช้ระเบียบดังกล่าว แต่หากมี   
การตั งมาตรฐานกลาง ก็จะมีการปรับให้สอดคล้องกัน 

 
 



๑๐ 
 

๑.๖ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการรั ฐสภาร่วมกัน เนื่องจากมีคณะกรรมการกลาง คือ 
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยมีเนื อหามาตรฐานทางจริยธรรมคล้ายกับส านักงาน ก.พ. เนื่องจาก
ในขณะยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้น า
แนวทางจากค่านิยมสร้างสรรค์ ของส านักงาน ก.พ. และค่านิยมหลักของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินมาเปน็หลักในการด าเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมฯ 

ส่วนกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมโดยองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรม นอกจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แล้วยังประกอบด้วย คณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ซึ่งมีทั งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องร้องเรียนท่ี
เกิดจากการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ส่วนผู้ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้ข้าราชการ
รัฐสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ มีตั งแต่ระดับหัวหน้าส่วนราชการ จนถึงผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน และเนื่องจากประมวลจริยธรรมฯ ได้ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมฯ ถือเป็นการกระท าผิดวินัย จึงประสบปัญหาส าหรับผู้ปฏิบัติในการวินิจฉัย เมื่อต้อง
ตีความว่าเรื่องร้องเรียนนั นเป็นความผิดทางวินัยหรือผิดจริยธรรม เนื่องจากผู้รับผิดชอบเรื่อง
วินัยกับการส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมฯ อยู่ต่างส่วนงานกัน งานวินัยและการ
ลงโทษจะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ซึ่งเมื่อพบว่าเรื่องร้องเรียนเข้ า
ข่ายผิดวินัย ก็จะด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยของส่วนราชการ ในส่วนการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ  มีกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกลุ่มงานนี ยังท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมฯ ด้วย ดังนั น การปฏิบัติงานจึงเป็นไปใน
เชิงบวกหรือการรณรงค์ส่งเสริมมากกว่าการลงโทษ ท าให้ท่ีผ่านมาบทบาทของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ จะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมมากกว่าการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมฯ  

 
 
 
 



๑๑ 
 

๑.๗ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
มีการจัดท าประมวลจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ จึงมีการแยกประมวลจริยธรรม
เป็น ๓ ฉบับ ตามผู้ตรวจการแผ่นดินให้ค าแนะน า ประกอบด้วย 

๑) ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการการเมืองในฝ่ายบริหาร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกลไกในการดูแล           
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง  ซึ่งมีทั งหมด ๑๙ ท่าน 

๒) ข้อบังคับจรรณยาบรรณสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๙ เพื่อก าหนด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกรรมการท่ี    
สภากรุงเทพมหานครแต่งตั งเป็นกลไก โดยก าหนดบทลงโทษมีตั งแต่ว่ากล่าวตักเตือนถึง      
ถอดถอน มีบทลงโทษทางวินัยเหมือนข้าราชการท่ัวไป  

๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ใช้บังคับกับข้าราชการทุกประเภท รวมทั งครู และลูกจ้าง ในประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 

๑. ค่านิยมหลัก ๙ ประการ ตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

๒. มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 

โดยมีกลไก คือ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงาน ท าหน้าท่ี
พิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับการบังคับ ก าหนดให้การฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นการผิดวินัย และให้
น ากระบวนการด าเนินการทางวินัยมาใช้ เมื่อมีการสอบสวนทางวินัย และสรุปว่า มีการกระท า
ผิดทั งวินัย และผิดจริยธรรม หน่วยงานจะเลือกลงโทษฐานกระท าผิดวินัย ซึ่งเห็นไปตามท่ี
ประมวลจริยธรรมก าหนดไว้ ส่วนสถิติการด าเนินการมีประมาณ ๑๐ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
การเลื่อนขั นเงินเดือน การแต่งตั งไม่เป็นธรรม และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ  

๑.๘ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นอ านาจคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมฉบับแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ใช้หลักธรรมาภิบาล ๕ ข้อ 



๑๒ 
 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบ ก.ถ..จึงจัดท าคู่มือการจัดท าประมวลจริยธรรม และประสาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ป.ท.) จัดท าประมวลจริยธรรมของตนเองและมีประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในปี พ.ศ.๒๕๔๖  โดยยึดหลักค่านิยม ๙ ประการของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  

หลังจาก ก.ถ. ได้ประกาศมาตรฐานจริยธรรมกลาง โดยใช้ค่านิยมหลัก  
๙ ประการของผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่ีจะใช้บังคับกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกลาง ได้แก่ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล โดยได้ออกมาตรฐานจริยธรรมท่ัวไปของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้แต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลจังหวัด ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ใช้บังคับใน
แต่ละจังหวัด เนื่องจากการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกัน ๓ หน่วย คือ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกลาง และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
จังหวัด โดยประกาศหลักเกณฑ์ของ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลจังหวัด ถือเป็นข้อบังคับใช้
ท่ัวไป มีการก าหนดจริยธรรมของข้าราชการ และก าหนดให้การกระท าผิดทางจริยธรรมถือเป็น
ความผิดวินัย ในปัจจุบัน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าลังพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย
การบริหารบุคคลท้องถิ่น เพื่อแยกเรื่องจริยธรรม โดยจะก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และแยก
ออกจากวินัยโดยชัดเจนเป็น คนละหมวด นอกจากนี  ได้น าเรื่องจริยธรรมไปแทรกในขั นตอน
และกระบวนการงานบริหารบุคคลทุกขั นตอน ตั งแต่ การสรรหาการประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั ง จนถึงการออกจากราชการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ เรื่องจริยธรรมส่วนมากมีความซ  าซ้อน
กับวินัย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้ผิดจริยธรรมคือ
ผิดวินัย อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ จริยธรรมจึงควรแยกออกจากวินัย แยกบทลงโทษเป็นการ
เฉพาะเพื่อให้เกิดความชัดเจน และควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล  

๑.๙ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มี

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ตุลาการ โดยรองประธานศาลฎีกาคนท่ี ๑ หรือประธานศาล
อุทธรณ์และผู้พิพากษา ทุกชั นเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
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ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ขอให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินตีความประมวลจริยธรรมปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีความเห็นว่าสามารถน า
ประมวลจริยธรรมเดิมไปใช้ได้ โดยได้ก าหนดหลักส าคัญในประมวลจริยธรรมไว้ ๗ ประการ 
ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรม รักศักดิ์ศรี ด ารงตนดี สามัคคี มีใจให้บริการ พัฒนา
คุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยมีอนุกรรมการ ประกอบด้วย  

 อนุกรรมการ ก.ศ. วินัย  

 อนุกรรมการ ก.ศ. ร้องทุกข์ 

 อนุกรรมการ ก.ศ. จริยธรรม 

 คณะท างานด้านจริยธรรมระดับภาค 

ในด้านการพิจารณา จะพิจารณาแยกตามอนุกรรมการฯ แต่เรื่องบทลงโทษ
มีระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาล
ยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ก็ไม่ได้มีการแยกบทลงโทษ
ทางจริยธรรมและวินั ยอย่างชัด เจน มีการก าหนดในลักษณะท่ัวไปในข้อ ๑๖ เช่น                 
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ น าผลมาพิจารณาความดีความชอบแต่งตั ง 
โดยท่ีผ่านมาพบปัญหาจริยธรรม เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ ซึ่งคณะกรรมการก็พิจารณาเรื่องไปท่ี
คณะอนุกรรมการ ก.ศ. ว่าด้วยจริยธรรม ผลการพิจารณาคือ ให้รายงานความประพฤติทุก       
๓ เดือน เพื่อดูการพัฒนาปรับปรุง และเนื่องจากศาลยุติธรรมต้องดูแลศาลท่ัวประเทศ ประมาณ 
๒๐๐ กว่าแห่ง มีข้าราชการรวม ๙,๐๐๐ คน จึงพยายามหาทางผลักดันเรื่องจริยธรรมลงไป    
ในส่วนภูมิภาค โดยจัดท าประมวลจริยธรรมเล่มเล็กแจกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีการออกข้อสอบ
เกี่ยวกับจริยธรรมศาลมาใช้ในสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน และบรรจุเรื่องจริยธรรมในทุกหลักสูตร   
การฝึกอบรม  

๑.๑๐.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ก.พ. กอ.รมน. เป็นองค์กรกลางด้านบริหารงานบุคคลขนาด เล็ก            

มีข้าราชการในสังกัด ๑๑๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการประจ าและเจ้าหน้าท่ีท่ีมาช่วยราชการ 
มีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใช้กฎหมายระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนของ
ส านักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ กอ. รมน. 
ในช่วงแรกท่ีมีข้าราชการประจ าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมวลจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมี
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ปัญหาเรื่องการบังคับใช้ เพราะไม่ทราบว่าจะใช้กับข้าราชการท่ีสังกัด กอ.รมน. หรือครอบคลุม
ถึงข้าราชการท่ีมาปฏิบัติงานหรือช่วยราชการท่ี กอ.รมน. ทั งหมด เนื่องจากข้าราชการท่ีมาช่วย
ราชการก็ไม่อยากอยู่ภายใต้ประมวลจริยธรรมของ กอ.รมน. ซึ่งมีความเข้มงวดคล้ายประมวล
จริยธรรมของทหาร ท าให้ประมวลจริยธรรมฉบับท่ีอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีเสนอไปไม่ผ่านการพิจารณา จึงต้องรอมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ปัญหาเรื่องการลงโทษทางวินัย เนื่องจากน าระเบียบของส านักงาน ก.พ. 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม จึงไม่สามารถใช้บังคับได้เต็มท่ี เนื่องจากข้าราชการท่ีกระท าผิดส่วนมาก
คือ ข้าราชการท่ีมาช่วยราชการซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าข้าราชการประจ าของ กอ.รมน. ดังนั น  
เมื่อมีการตั งคณะกรรมการสอบ และส่งผลการพิจารณาไปท่ีต้นสังกัด ต้นสังกัดก็มีการตั ง
กรรมการเพื่อพิจารณาผลใหม่ ท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนไปจากร้ายแรงเป็นไม่ร้ายแรงหรือ 
ยุติเร่ือง  

ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีพบในปัจจุบัน คือการร่างประมวลจริยธรรม
ให้ชัดเจนและเกิดผลบังคับใช้ ซึ่งส านักงานบริหารงานบุคคลได้เร่งด าเนินการให้ส าเร็จตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

๑.๑๑.ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมไว้ ๑๔ ข้อ และก าหนดตามแนวทางรัฐธรรมนูญว่า
การกระท าผิดจริยธรรมคือผิดวินัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยทหาร 

ปัจจุบัน ตั งแต่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ พบว่าไม่มีกรณีการกระท าผิดประมวลจริยธรรม เพราะเข้าข่ายการกระท า
ผิดทางวินัยทั งหมด 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความเห็นเรื่องการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมไว้ว่า เห็นด้วยกับการจัดท ามาตรฐานกลาง และท าให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น การมี
จิตส านึกท่ีดี ซึ่งเป็นนามธรรมมาก จะก าหนดเส้นแบ่งอย่างไรให้ชัดเจน 

๑.๑๒.ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้มี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีท่ีมาจากค่านิยม ๙ ประการ โดยมีเนื อหา กลไก และ
การบังคับใช้ พบว่าการก าหนดความผิดทางจริยธรรมยังไม่ชัดเจน ในพระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้าราชการพลเรือน ก าหนดเรื่องจรรยาไว้ ๒ มาตรา สาระประมวลก าหนด ๒๒ ข้อ ส านักงาน 
ก.พ. ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พบว่า 

  สาระในประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องนามธรรม เข้าใจยาก ไม่ชัดเจน 

ซ  าซ้อนกันระหว่างวินัยกับจรรยา  

 องค์การคุ้มครองจริยธรรมท่ีก าหนดขึ นตามประมวลจริยธรรม มีหลาย
ระดับ ทั งคณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การก าหนด
หน้าท่ี ขอบเขต ลักษณะงานยังไม่ชัดเจน ท าให้ปฏิบัติยาก ส่วนราชการจึงต้องการให้ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าท่ีขององค์กรคุ้มครองซึ่งมีหลายระดับให้ชัดเจน 

 สภาพการบังคับใช้เรื่องจริยธรรมและวินัยไม่ชัดเจน  

 ๒. การพิจารณาแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ : กรอบแนวคิด 

ส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยน าเสนอกรอบแนวคิดการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย สาระ กลไก และ
สภาพบังคับ  ในส่วนของสาระหรือกรอบแนวคิด ได้ยกตัวอย่างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักค่านิยม (Value) 
ประกอบด้วย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ค่านิยมหลัก ๙ ประการของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และค่านิยมสร้างสรรค์หรือจรรยาข้าราชการ รวมทั งแนวคิดอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
เช่น หลักจิตสาธารณะ ระบบคุณธรรม มาตรฐานจริยธรรมต่างประเทศ และมาตรฐานจริยธรรม 
หรือประมวลจริยธรรมในแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในด้านกลไก เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานทาง
จริยธรรมหรือหน่วยงานขับเคลื่อน เช่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางของแต่ละกระทรวง 
หรือแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ดังนั นคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (สปท.) จึงเสนอให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.) ท าหน้าท่ีในการจัดท าและปรับปรุงประมวล
จริยธรรม ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือ
ให้ความเห็นในเรื่องท่ีขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในด้านสภาพบังคับ ส านักงาน ก.พ.
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับชั นของกฎหมายว่าควรเป็นรูปแบบใด 
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เช่นพระราชบัญญัติ หรือมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี  การด าเนินการในกรณีท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือบทลงโทษระหว่างการกระท าผิดวินัยและการกระท าผิดทาง
จริยธรรม ควรมีความชัดเจน โดยอาจน าไปใช้กับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น           
การพิจารณาให้คุณให้โทษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั ง 
ย้าย โอน เลื่อน หรือให้ออกจากราชการ เป็นต้น  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี  

๒.๑  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 เสนอให้น าความคาดหวังของประชาชนมาประกอบการจัดท าเนื อหาในการ

จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม เช่น ข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ
ข้าราชการ สาระในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ       
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น และเสนอให้มีการน้อมน าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในองค์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้าราชการ และหลัก
ทศพิธราชธรรม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในการก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ด้านกลไก เห็นควรให้มีคณะกรรมการกลาง ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยตัดสิน หรือ
แก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 

๒.๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.) 

 เสนอให้เน้นเรื่องของหลักคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นเรื่องส าคัญ
โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

๒.๓ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 เนื อหาในมาตรฐานทางจริยธรรมควรสั น กระชับ เข้าใจง่าย เนื่องจาก

ข้าราชการมีหลายบทบาท มาตรฐานทางจริยธรรมจึงไม่ควรซ  าซ้อนกับบทบาทในบริบทอื่นของ
ข้าราชการ  

๒.๔ ส านักงานศาลยุติธรรม 

 ด้านกลไก เห็นควรให้มีคณะกรรมการกลางหรือองค์กรระดับสูง ท าหน้าท่ี
พิจารณาวินิจฉัย ปัญหาท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ เช่นเดียวกับการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระ เช่น ถ้าเป็นเรื่องผิดจริยธรรม
ร้ายแรงก าหนดให้ ป.ป.ช. เป็นผู้ไต่สวน แล้วส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย 
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 ๒.๕  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ด้านกลไก เสนอให้ประธานของแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมาเป็น
องค์ประกอบในคณะกรรมการใหญ่ โดยมีส านักงาน ก.พ. เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยเป็นความเห็น
จากผู้แทนด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งไม่ได้เป็นผู้แทนด้านกฎหมาย 

 ๒.๖  ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
 ด้านกลไก เพื่อเลี่ยงประเด็นเรื่องการตีความด้านกฎหมาย  เห็นควรให้มี
คณะกรรมการชุดใหญ่ชุดเดียว กฎหมายชุดเดียวเพื่อเป็นมาตรฐานในการบังคับใช้กับข้าราชการ
ทุกประเภท 
 ด้านสภาพบังคับ เรื่องของจริยธรรมควรแยกออกจากวินัยอย่างชัดเจน 
การก าหนดองคป์ระกอบความผิดทางจริยธรรมควรก าหนดให้ชัดเจนเหมือนเรื่องวินัย 

 ๒.๗  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 จากสภาพปัญหาท่ีพบ เนื่องด้วยสภาพของบุคคลากรของแต่ละหน่วยงาน
แตกต่างกัน การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอาจมีปัญหาได้ เช่น ข้าราชการท่ีมาช่วยงานใน
หน่วยงานอื่น การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างละเอียด  อาจมีปัญหาในเรื่อง           
การพิจารณา การก าหนดบทลงโทษจึงควรพิจารณาจากเหตุจูงใจ เจตนา และต าแหน่งหน้าท่ี      
มาประกอบด้วย  

๓. การพิจารณาแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๖๐: แผนการด าเนินการ 
 ก.พ. ในการประชุมครั งท่ี ๔/ ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบ
การเตรียมการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ด าเนินการ และน าเสนอ ก.พ. เพื่อรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญทุกระยะ จึงขอให้ท่ีประชุม
ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ดังนี  

 วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐: ประชุมครั งท่ี ๑   

  การน าเสนอข้อมูลและอภิปรายเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลแต่ละหน่วยงาน รวมทั งพิจารณากรอบแนวคิดและแผนในการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมในท่ีประชุม 
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 ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคล น าผลการประชุมไปจัดท าร่าง
มาตรฐานทางจริยธรรมตามกรอบแนวคิดและเสนอเรื่องให้ฝ่ายบริหารส านักงานของแต่ละ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณา และส่งผลพิจารณาไปยังส านักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี       
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมผล เตรียมน าเสนอในการประชุมครั งท่ี ๒ (วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐) 

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐: ประชุมครั งท่ี ๒  

 พิจารณาเปรียบเทียบร่างมาตรฐานจริยธรรมตามกรอบแนวคิดของแต่
ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและพิจารณาสรุปความคิดเห็นร่างมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีจะ
ใช้บังคับกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท  

 ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคล น าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 
เสนอให้คณะกรรมการกลางของแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณา และส่งร่างมาตรฐาน
ทางจริยธรรมฯ ท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
พร้อมรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมาท่ีส านักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยส านักงาน ก.พ. จะน ามาประกอบการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรม 
ส าหรับข้าราชการประเภทต่าง ๆ  (มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง)  

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ประชุมครั งท่ี ๓  

  ผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคล พิจารณาร่าง
มาตรฐานทาง จริยธรรมส าหรับข้าราชการประเภทต่าง ๆ (มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง)  

  ส านักงาน ก.พ. น าผลการพิจารณาเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มติที่ประชุม  

๑. เห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั งนี  ขอให้ส านักงาน ก.พ. เพิ่มเติมประเด็นให้ครบถ้วน

ตามความเห็นของที่ประชุม 

๒. เห็นชอบแผนการด าเนินงาน โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้ผู้แทนองค์กรกลาง

บริหารงานบคุคลจัดท าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามกรอบแนวคิด และเสนอผู้บริหารองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลพิจารณา และจัดส่งผลการพิจารณาให้ส านักงาน ก .พ. ภายในวันท่ี                  

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  
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๓. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. น าเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องอื่น ๆ อัพโหลดขึ นเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. เพื่อประโยชน์ในการจัดท ามาตรฐานทาง

จริยธรรมร่วมกันต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
   นางสาวอัญชลี มีอนันต์         ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวศนิรัตน์ เกตุแก้ว   ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


