
 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  
วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

       ………………………… 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. นางชุติมา  หาญเผชิญ                             ส านักงาน ก.พ. 

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

(ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.) 
๓. นายอดุล  จันทรศักดิ์ ท่ีปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 

 ส านักงาน ก.พ. 
๔. พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานจัดท ามาตรฐาน 

 ทางจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 
๕. นายนิวัฒน์  งามวิลัย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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

(รองจเรต ารวจ) 
๗. พ.ต.อ.สุเทพ  กอไพบูลย์กิจ                  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(ผู้ก ากับศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ บก.อก.จต.) 
๘. พ.ต.อ.ศักรินทร์  ตันติภัณฑรักษ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 (ผกก.ฝอ.ยธ.) 
๙. พ.ต.ท.วัจน์  บรรพโกสน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 (สว.ฝ่ายการประชุม ๒ ตป.) 
๑๐. พ.ต.ต.ธงฉาน  ตันบุญเจริญ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 (สว.ศจบ.บก.อก.จต.) 
๑๑. นายกมล  โสตถิโภคา     ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี) 
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๑๒. นายธนวินท์  ณ เชียงใหม่ ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 
 (ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร) 

๑๓. นายภาสพงษ์  เรณุมาศ    ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงานคดี ๕ ส านักงานคดี ๓) 

๑๔. นายชาญณรงค์  ชื่นฤทัย ส านักงานศาลยุติธรรม 
(ผู้อ านวยการส านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) 

๑๕. นางสาวสุวิไล  กิ่งสุวรรณพงษ์    ส านักงานศาลยุติธรรม 
  (นิติกรช านาญการ) 

๑๖. นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์                  ส านักงานศาลปกครอง 
  (ท่ีปรึกษาส านักงานศาลปกครอง) 

๑๗. นายณรงค์  ชลประคอง                           ส านักงานศาลปกครอง 
 (เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองช านาญการ) 

๑๘. นางสาวอาชชวี  หิรัณยะคุปต์                    ส านักงานศาลปกครอง 
 (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) 

๑๙. นายปราณพงษ์  ติลภัทร ส านักงานอัยการสูงสุด 
 (อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด) 

๒๐. นายเชิดเกียรติ  อินทเสม ส านักงานอัยการสูงสุด 
 (อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด) 

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

๒๒. พ.อ.วัชระ  วงศ์ข้าหลวง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 (ผู้อ านวยการพัฒนาค่าตอบแทน) 

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

๒๔. นายมณเฑียร  โสภณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
 (นิติกรช านาญการพิเศษ) และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๕. นายจเร ศิริรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๖. นางสาวเบญจวรรณ  ปิตินทรางกูร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 
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๒๗. นายจักรวัฒน์  เซ่งล่าย               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (นิติกรปฏิบัติการ) 

๒๘. นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
 (ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล) บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

๒๙. นางสาวชลธิชา  ชัยศิริรัตน์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
  (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

๓๐. นายมนู  โชติเสน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น)  

๓๑. นายเศรษฐพงศ์  แหล่งสท้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(นิติกรช านาญการ) 

๓๒. นายพงศ์พร  เทสสิริ กรุงเทพมหานคร 
 (นิติกรช านาญการพิเศษ)  

๓๓. นางสาวดลพร  คงแป้น กรุงเทพมหานคร 
 (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

๓๔. นายกมลธรรม  วาสบุญมา ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม) 

๓๕. นายตรีเพชร  จินต์นุพงศ์                         ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (นักวิชาการอาวุโสระดับสูง) 

๓๖. นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 

๓๗. นางสาวภคมน  นาถเสวี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ) 

๓๘. นางสาวนพรัตน์  สุวรรณสายะ ส านักงาน ก.พ.ร. 
 (นิติกรช านาญการ) 

๓๙. นางสาววริศรา  สุวัฒนาวินิจ ส านักงาน ก.พ.ร. 
 (นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ) 

๔๐. นางสาวศมนรัตน์  จันทร์จ าลอง                 ส านักงาน ก.พ. 
  (ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม) 

๔๑. นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี                          ส านักงาน ก.พ.  
  (ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวินัย) 
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๔๒. นางสาวกมลลักษณ์  อ้นอารี ส านักงาน ก.พ. 
  (นิติกรเชี่ยวชาญ) 

๔๓. นางสาวชุติมา เทศศิริ                             ส านักงาน ก.พ. 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 

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

๔๕. นางณัฐปรียา  ตันชัชวาล ส านักงาน ก.พ. 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 

๔๖. นางสาวเกศสรินทร์  ล้อมสาร ส านักงาน ก.พ. 
 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 

๔๗. นางสาวศรัณยา  เทียนเสรี                  ส านักงาน ก.พ.       
  (นิติกรช านาญการ) 

๔๘. นายรุจิภาส  จรรยาศรี                            ส านักงาน ก.พ. 
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

๔๙. นางสาวลักษิกา  นวลแสง                        ส านักงาน ก.พ. 
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)  

๕๐. นางสาวปภาวี  แพงจันทร์                       ส านักงาน ก.พ.   
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

๕๑. นางสาวอัญชลี  มีอนันต์ ส านักงาน ก.พ. 
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

๕๒. นางสาวดวงดาว คล้ายปาน ส านักงาน ก.พ. 
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

๕๓. นางสาวศนิรัตน์  เกตุแก้ว ส านักงาน ก.พ. 
 (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

รองเลขาธิการ ก.พ. (ประธาน) กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณท่ีปรึกษา
คณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ท่านอดุ ล  จันทรศักดิ์  และ 
พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ และชี แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั งนี  เป็นการประชุมครั งท่ี ๒  
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนการด าเนินการท่ีท่ีประชุมครั งท่ี ๑ ให้ความเห็นชอบ การประชุม
ในวันนี จะเป็นการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีองค์กรกลางบริหารงาน
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บุคคลแต่ละแห่งเสนอ โดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของแต่ละองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั งท่ี ๑  ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอมาตรฐานทาง
จริยธรรมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และส าเนาข้อเสนอมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลังจากนั น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ละแห่งได้น าเสนอข้อเสนอมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตนท่ีผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารตามล าดับ ดังนี  

๑.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม มีจิตส านึกและความรับผิดชอบท่ีดี 
๓) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย เสมอภาคไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๔) มีจิตสาธารณะ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) เคารพกฎหมาย มีวินัย ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ ไม่ท าตนให้เป็นท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ี 
๖) มีความรัก สามัคคี ปรองดอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือ

เกื อกูลกัน 
๗) ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๒.  ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๔) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 



๖ 
 

๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๓.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) การเคารพ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข (Respect) 

๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Human Right) 
๓) การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & 

Effectiveness) 
๔) ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม (Integrity) 
๕) กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง (Ethical Rightfulness) 
๖) หลักปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา (Good Practice – Leadership) 
๗) หลักปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Good Practice – Follower) 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกลาง โดยให้ท าหน้าท่ีแทนผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกลางมีวาระก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 

ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

เสนอให้แยกส่วนกรณีฝ่าฝืนหรือหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ออกจากความผิดทางวินัยของข้าราชการอย่างชัดเจน โดยให้น ามาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน โยกย้าย หรือเลื่อนต าแหน่งและเสนอให้จัดท าเป็นกฎหมายในระดับชั นพระราชบัญญัติ 

๔.  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑)  การจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ 
๔)  การห้ามการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 



๗ 
 

๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ 
๑๐) พึงเป็นผู้มีศีลธรรม 
๑๑) พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตระหนัก และส านึกต่อสังคม 
๑๒) พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเอง 
๑๓) พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความบริสุทธิ์ อดทนอดกลั น 
๑๔) ไม่กระท าการท่ีขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 
๑๕) ไม่ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย 
๑๖)  การแก้ไขข้อผิดพลาด 
๑๗)  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
๑๘)  พึงปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ 
๑๙)  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการประสานงาน 
๒๐)  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อด าเนินการอื่น 
๒๑)  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ท่ีกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง 
๒๒) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๒๓) พึงปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๒๔) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
๒๕) ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง 
๒๖) พึงปฏิบัติต่อประชาชนให้เกิดประโยชน์ 
๒๗) พึงปฏิบัติต่อประชาชนผู้รับบริการ 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแห่งชาติ (ก.ม.จ.) โดยมี
ประธานคือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย มีกรรมการโดยต าแหน่ง 
คือ ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของรัฐผู้แทนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั ง มีกรรมการและเลขานุการคือ เลขาธิการ ก.พ. มีส านักงานเลขานุการคือ 
ส านักงาน ก.พ. โดยมีอ านาจหน้าท่ี ได้แก่ ๑. ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี  ๒. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ และให้ค าปรึกษาแนะน าต่อ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี  ตามท่ีได้รับค าขอ  



๘ 
 

๓. เสนอแนะแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของรัฐแต่ละประเภท ด าเนินการจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของตนเอง และนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม ๔. รวบรวม วิเคราะห์ สภาพปัญหา การใช้บังคับและจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น และ ๕. ด าเนินการอื่นใด
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมระดับหน่วยงาน มีหน้าท่ีสอดส่องเจ้าหน้าท่ีของรัฐของตนให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ในกรณีท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของตนผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ ให้ เสนอเรื่องต่อผู้บั งคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับหน่วยงาน เพื่อด าเนินการตักเตือน หรือส่งข้อมูล
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั นได้รับการพัฒนา และการ
ยื่นเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องอื่นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมระดับหน่วยงานก าหนด  

ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

เสนอให้หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ นในระดับหน่วยงานของตน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ี
ของตนผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้เสนอเรื่องต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับหน่วยงาน เพื่อด าเนินการ
ตักเตือน หรือส่งข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั น
ได้รับการพัฒนา ส าหรับการยื่นเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการด าเนินการท่ี
เกี่ยวข้องอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมระดับ
หน่วยงานก าหนด 

๕.  ส านักงานศาลปกครอง 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑)  ประสานความร่วมมือ 
๒)  ยึดถือความพอใจประชาชน 
๓)  เปี่ยมล้นคุณธรรม 
๔)  ท าส่ิงท่ีถูกต้อง 
๕)  ภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



๙ 
 

๖)  ยึดหลักความพอเพียง 
๗)  เพียรท าให้เกิดผล 
๘)  อุทิศตนรับผิดชอบ 
๙)  ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
๑๐) ยึดหลักตรวจสอบ 
๑๑) ชอบด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
๑๒) เน้นหลักความโปร่งใส 

ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๖. ส านักงานศาลยุติธรรม 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑)  ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) บริสุทธิ์ยุติธรรม 
๓) รักศักดิ์ศรี 
๔) ด ารงตนดี 
๕) รู้รักสามัคคี 
๖) มีใจให้บริการ 
๗) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั นมีหน้าท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ควบคุมให้
ผู้ใต้บังคับบญัชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การจงใจฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ผู้บังคับบัญชา 
สั่งว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ สั่งให้ได้รับการพัฒนา น าไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบหรือน าไปประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ี
เหน็สมควรให้เหมาะสมกับการกระท า 

๗. ส านักงานอัยการสูงสุด 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมในการอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ



๑๐ 
 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีจิตส านึกท่ีดี ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เท่ียงธรรม รอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๒) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกลาง มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้
มาตรฐานจริยธรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

เสนอให้มาตรฐานทางจริยธรรมควรสร้างความชัดเจนระหว่างวินัยและ
จริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม และตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น จึง
เห็นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมควรถูกก าหนดอยู่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 

๘. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) จริยธรรมต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒) จรยิธรรมต่อส่วนรวมและประชาชน 
๓) จริยธรรมต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
๔) จริยธรรมต่อผู้ร่วมปฏิบัติราชการและผู้บังคับบัญชา 
๕) จริยธรรมต่อตนเอง 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกลาง โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้มีผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานทางจริยธรรมในส่วนราชการคือ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ เพื่อให้
ข้อจริยธรรมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

เสนอให้การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควร
ก าหนดให้แตกต่างจากข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และการก าหนดสภาพบังคับทางจริยธรรมควร



๑๑ 
 

ระบุแยกกันกับความผิดในทางวินัย โดยก าหนดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในทางการบริหารงาน
บุคคลของแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลจะเป็นผู้ก าหนด โดยอาจก าหนดบทลงโทษท่ีเป็น
มาตรฐานกลางไว้ในกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. .... 

๙.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 
๒) มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
๕) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกลาง โดยมีประธานคือ รองนายกรัฐมนตรี
ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี มีรองประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มี
กรรมการโดยต าแหน่งคือ ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรอิสระ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ไม่เกิน ๕ หน่วยงาน) มี
กรรมการู้ทรงคุณวุฒิคือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งตั งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีผลงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการเงินการคลังเป็นท่ีประจักษ์ (ไม่เกิน ๕ คน) มีกรรมการและ
เลขานุการคือ เลขาธิการ ก.พ.  

ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
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๓) การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๑๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 

๓๓ (๑) ประกอบมาตรา ๓๔ บัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และการก าหนดมาตรฐานท่ัวไปว่าด้วยจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานกลางและ
แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งในการจัดท าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นก็
จะต้องก าหนดตามกรอบท่ีส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  

๑๒.ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศของข้าราชการ 
๓) ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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๔) ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) ขยันอดทน มีความรับผิดชอบทั งต่อตนเองและส่วนรวม 
๖) ให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพและไม่

เลือกปฏิบัติ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ด้านกลไก  ไม่มีข้อเสนอ 
ด้านสภาพบังคับ ไม่มีข้อเสนอ 

๑๓. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ด้านเนื อหาสาระ มีดังนี  

๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ส านึกรับผิดชอบ 
๓) ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
๕) ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖) ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง 
๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการ 

ด้านกลไก มีดังนี  

เสนอให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก.ม.จ.) 
โดยมีประธานคือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย มีกรรมการโดย
ต าแหน่งคือ ผู้แทน ก.พ. และผู้แทน ก. ต่างๆ (ก. ละ1 คน) ผู้แทน ก.พ.ร. ผู้แทนศูนย์คุณธรรม 
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน
กฎหมาย ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา ด้านการส่งเสริมจริยธรรมท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ไม่
เกินห้าคน ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง และมีกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ. โดยมีอ านาจ
หน้าท่ี ได้แก่  

๑) จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไป
ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั น ๆ  

๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า การส่งเสริมจริยธรรม และการปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และสภาพสังคม  

๓) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
มีหน้าท่ีในการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปบังคับใช้ และคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติตาม
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ประมวลจริยธรรม รวมทั งเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นท่ีแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทั งนี  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

๔) ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
หน่วยงาน  

๕) รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี   

๖) แต่งตั งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย  

๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ นจากการใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรม 
รวมตลอดทั งก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป็นปัญหา  

๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ด้านสภาพบังคับ มีดังนี  

เสนอว่าควรมีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน “จริยธรรม” ควรเป็นการด าเนินการ
ใน “เชิงบวก” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน เช่น การก าหนดให้มีการน าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม/
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานไปใช้ในขั นตอนการบรรจุ แต่งตั ง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ หรือขั นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ส าหรับ “วินัย” ควรเป็นการ
ด าเนินการใน “เชิงป้องกัน” เช่น การรักษาวินัย และการด าเนินการใน “เชิงลบ” เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย โดยก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ มีหน้าท่ีควบคุม 
ก ากับ ดูแล ให้หน่วยงานในความรับผิดชอบน ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน (ระดับกระทรวง กรม/จังหวัด หรือหน่วยงานท่ี
เทียบเท่า) มีหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการ/หน่วยงาน และเสนอให้เป็นกฎหมายใน
ระดับชั นพระราชบัญญัติ เพื่อให้การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและการบังคับใช้ครอบคลุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๖ วรรคสาม 
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การพิจารณาข้อเสนอกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการรวบรวม และจัดท าตารางเปรียบเทียบร่างมาตรฐานทาง

จริยธรรมตามกรอบแนวคิด ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื อหาสาระ ด้านกลไกในการขับเคลื่อน 
และด้านสภาพบังคับใช้ของแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ซึ่งท่ีประชุมได้อภิปราย และมี
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี  

ด้านสาระ 
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ประธานท่ีประชุม มีข้อสังเกตว่า องค์กร

กลางบริหารงานบุคคลได้เสนอด้านเนื อหาสาระทั งในส่วนท่ีเป็นหลักปฏิบัติท่ัวไป และในส่วนท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงตามแต่ละบริบทของภารกิจ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงค่านิยมหลักหรือ
หลักยึดในการปฏิบัติงานแต่อาจจะยังไม่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม  

ท่านอดุล  จันทรศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส านักงาน ก.พ. ได้จัดกลุ่ม (Grouping) 
ค่านิยมโดยยึดตามค่านิยมหลัก ๙ ประการของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ เป็นหลัก จากนั นจึงจัดกลุ่มข้อเสนอให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๙ ประการ 
รวมถึงแยก จริยธรรมออกจากวินัย เพื่อไม่ให้เกิดความซ  าซ้อน โดยค่านิยมหลักท่ีได้จัดกลุ่มจะ
น าไปก าหนดเป็นสาระของมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจ าเป็นต้องมีรายละเอียด
เพิ่มเติมตามแต่ละบริบทและภารกิจของหน่วยงานด้วย  

พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า จริยธรรมเป็นค าท่ีกว้างมาก คือ 
ความประพฤติ หรือส่ิงท่ีดีงาม และมีความครอบคลุมถึงทางวินัยด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาก็จะส่งเรื่องเข้าสู่การด าเนินการทางวินัย  ดังนั นหากมีการก าหนดกลไก
คณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณามาตรฐานทางจริยธรรมและน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงาน
บุคคล และบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายแล้วก็จะท าให้สามารถบังคับใช้ได้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐทั งหมดได้  

ผู้แทนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีข้อสังเกตว่า จากประสบการณ์ท่ีส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับผิดชอบในเรื่องการก าหนดค่านิยมหลัก ๙ ประการของมาตรฐานทาง
จริยธรรมมาเป็นระยะเวลานานเกือบ ๑๐ ปี ก็ไม่สามารถก าหนดค่านิยมหลักให้ครบทุกเรื่อง
ส าหรับทุกหน่วยงานได้ ดังนั น ในการก าหนดค่านิยมใหม่ในครั งนี  จึงควรก าหนดเฉพาะเรื่องท่ี
ทุกหน่วยงานต้องมีโดยยังไม่ต้องมีรายละเอียด และได้ให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมในการจัดกลุ่ม 
(Grouping) เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นค่านิยมหลัก (Core values) ร่วมกันว่า อาจจะพิจารณาจาก
ความถี่ของข้อเสนอแล้วจึงมาจัดล าดับข้อเสนอท่ีมีความถี่สูงสุดถึงน้อยสุดเพื่ อก าหนดเป็น
ค่านิยมหลักของทุกหน่วยงาน  



๑๖ 
 

ซึ่งฝ่ายเลขาคณะท างาน ฯ ได้เรียงล าดับข้อเสนอท่ีมีความถี่สูงสุดถึงน้อยสุดจาก
เอกสารท่ีได้รวบรวมข้อมูลจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล พบว่า  

ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด คือ การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
มีหน่วยงานเสนอมา จ านวน ๑๑ หน่วยงาน  

ล าดับท่ีสอง คือ การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มี
หน่วยงานเสนอมาจ านวน ๑๐ หน่วยงาน  

ล าดับท่ีสามมี ๓ ประเด็น ได้แก่ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน่วยงานเสนอมาเท่ากันเป็นจ านวน ๙ หน่วยงาน  

ล าดับที่ส่ี คือ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ มีหน่วยงานเสนอมาจ านวน ๘ หน่วยงาน  

ล าดับที่ห้า คือ การให้ข้อมูลข้าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีหน่วยงานเสนอมาจ านวน ๖ หน่วยงาน  

และล าดับสุดท้ายมี ๒ ประเด็น ได้แก่ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคก์ร มีหน่วยงานเสนอมาจ านวน ๕ หน่วยงาน  

ทั งนี  ผู้แทนศาลปกครองได้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเอกสารของฝ่าย
เลขานุการฯ ในส่วนของศาลปกครองโดยขอให้ปรับข้อเสนอเรื่องท าสิ่งท่ีถูกต้องท่ีอยู่ในประเด็น
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน 
และประเด็นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มา
อยู่ในประเด็นการยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมายแทน จึงท าให้ประเด็นท่ีมี
ความถี่สูงสุดมี ๒ ประเด็น ได้แก่ การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ และการยืน
หยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีหน่วยงานเสนอมาจ านวน 
๑๑ หน่วยงานเท่ากัน  

นอกจากนี  ผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า ในการก าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมควรจะมีเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยพยายามผลักดันให้ใช้ค าว่า จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเพื่อ
เน้นย  า และเป็นมาตรการท่ีช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน ซึ่งประธานได้ชี แจงใน
ประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ก าหนดให้บุคคลมี



๑๗ 
 

หน้าท่ีในการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว รวมถึงในการก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมมุ่งใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีต้องใช้อ านาจรัฐ จึงควรมี
รายละเอียดท่ีไม่มากเกินไป และไม่ซ  าซ้อนกับส่วนอื่น ๆ ส านักงาน ก.พ. จึงไม่ได้เสนอข้อเสนอ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมว่า ตามท่ี
รัฐธรรมนูญปัจจุบันบัญญัติให้มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม ๒ ส่วน คือ ในส่วนท่ี ก.พ. 
ก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี โดยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง 
ๆ ตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) และในส่วนท่ีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรา ๒๑๙ นั น จะสามารถน าประเด็นเนื อหาต่าง ๆ มา
เทียบเคียงกันได้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญได้ชี แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระก็ได้ให้ความส าคัญของก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในประเด็นจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
เช่นกัน ทั งนี  ท่านท่ีปรึกษาคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม (พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์) 
ได้มีข้อสังเกตว่า ในส่วนท่ีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรา 
๒๑๙ ควรก าหนดให้มีความละเอียดครอบคลุมมากท่ีสุด แต่ในส่วนท่ี ก.พ. และองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา 
๒๕๘ ข.(๔) อาจจะไม่ต้องก าหนดให้มีความละเอียดเท่ากัน เพราะมีบางส่วนท่ีได้ก าหนดไว้ใน
วินัย หรือจรรยาแล้ว อย่างไรก็ดี อาจจะต้องค านึงถึงการด าเนินการคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่ง
ประธานได้ชี แจงว่า ในส่วนท่ี ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกันก็ให้ความส าคัญในประเด็นการด าเนินการคู่ขนานกันเช่นกัน 

ทั งนี  ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นเป็นมติร่วมกันในประเด็นข้อเสนอ
ท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเสนอมาโดยเลือกเนื อหาหลักส าหรับจัดกลุ่ม (Grouping) และ
ก าหนดว่าจะใช้ค าใดเป็นค่านิยมหลัก (Core values) รวมถึงจัดค าท่ีสอดคล้องกับประเด็นหลัก
เพื่อเป็นค าอธิบาย ทั งนี  ขอให้ยึดการจัดเรียงล าดับตามท่ีเสนอในท่ีประชุมนี ไปก่อน อย่างไรก็ดี 
เมื่อได้ข้อมูลทั งหมดแล้วก็สามารถจัดกลุ่มผลกระทบของมาตรฐานทางจริยธรรมได้ เช่น 
ผลกระทบต่อประเทศชาติ ผลกระทบต่อประชาชน ผลกระทบต่อหน่วยงานรัฐ ผลกระทบต่อตัว
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เป็นต้น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีท่ี
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดบางเรื่องไว้แล้ว เช่น มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญจะยังคงน าเรื่องนั นมา
ก าหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้ข้อสังเกตว่า หากเป็น
เรื่องส าคัญก็ควรก าหนดหรือบัญญัติไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อ่านมาตรฐานทางจริยธรรมได้



๑๘ 
 

ตระหนักและสามารถปฏิบัติตามได้ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ความเห็นว่า ควร
ก าหนดไว้เพื่อให้ส่วนราชการได้ยึดถือ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ น 
ซึ่งประธานให้ความเห็นว่า หากเป็นเรื่องท่ีต้องการเน้นย  า เช่น เรื่องประโยชน์ส่วนรวมและ  
ส่วนตน เรื่องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เรื่องการยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย และจงรักภักดี เป็นต้น ก็ควรก าหนดไว้ ทั งนี  สามารถสรุปค่านิยมหลักได้ ๗ ข้อ 
ตามล าดับ ดังนี  

ล าดับที่หนึ่ง เนื อหาหลักเป็นเรื่องซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้แทนศาลปกครองเสนอว่า  
ควรเพิ่มจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน นอกจากนี  ผู้แทนของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาเสนอว่า ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา
ไม่ได้เสนอเรื่องซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม เนื่องจากเป็นค าท่ีอยู่ในวินัยของข้าราชการรัฐสภา 
รวมถึงในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ ได้บัญญัติเรื่องซื่อสัตย์สุจริตไว้ ซึ่งอาจจะมีความซ  าซ้อนกัน 
สอดคล้องกับผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีเสนอว่า ถ้าวินัยและจริยธรรมใช้ค า
เดียวกันอาจท าให้มุ่งเน้นประเด็นสภาพบังคับใช้ท่ีเป็นวินัยโดยไม่ได้พิจารณาจริยธรรม ทั งนี  
ท่านท่ีปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (นายอดุล  จันทรศักดิ์) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ค าในวินัย แต่เมื่อมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องเน้นย  า จึงควรคงค านี 
ไว้ และท่านท่ีปรึกษาคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม (พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์) เห็น
ว่าอาจจะเป็นเรื่องท่ีซ  ากันได้ เพราะจริยธรรมเป็นเรื่องท่ีอยู่ในระบบทุกเรื่อง เป็นพฤติกรรม
เดียวกันกับวินัย แต่ควรมีการบูรณาการมาตรการต่าง ๆ ทั งทางปกครอง ทางวินัย ทางการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้มีการใช้ร่วมกันในการดูแลข้าราชการให้เป็นคนดี ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ
มีความเห็นว่า ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งท่ีผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดูแล ควบคุม 
ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การฝึกอบรม การได้ทุนไปศึกษา
ต่อ เป็นต้น ซึ่งผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อสังเกตว่า เรื่องนี ไม่ใช่บทบัญญัติจริยธรรม 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอว่า ในการมีความ
รับผิดชอบต่องานต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงควรให้น าเรื่องใฝ่รู้และพัฒนาตนเองไป
ใส่เป็นค าอธิบายของซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  และสรุปใช้ค าว่า 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

ล าดับที่สอง เนื อหาหลักเป็นเรื่องยืนหยัดท าสิ่งท่ีถูกต้อง โดยผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ
เสนอว่า ควรเพิ่มถูกต้องชอบธรรมด้วย เพราะผู้บังคับบัญชานอกจากจะต้องปฏิบัติตนถูกต้อง
แล้ว จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องด้วยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 



๑๙ 
 

องค์กร และตนเอง ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เสนอว่า ควรไม่มีค าว่าท า เพราะต้องยืนหยัดทั งท า
และไม่ท า และสรุปใช้ค าว่า ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 

ล าดับที่สาม เนื อหาหลักเป็นเรื่องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน การห้ามการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีเสนอว่า ควรมีค าว่าประโยชน์ทับซ้อนไว้ โดย
เห็นว่าจะต้องไม่ใช่แค่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่ต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนด้วย อย่างไรก็ดี 
ประธานเสนอว่า ควรน าไปใส่เป็นค าอธิบายเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมค่านิยมหลัก และสรุป
ใช้ค าว่า ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง 

ล าดับที่สี่ เนื อหาหลักเป็นเรื่องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประธานเสนอว่า ในส่วนของ
ข้าราชการพลเรือนมีการก าหนดไว้ในเรื่องสมรรถนะแล้ว แต่หากมองในประเด็นการท างานให้
ส าเร็จและเกิดประโยชน์ ก็สามารถคงไว้ได้ และเพิ่มค าอธิบาย เช่น รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
เป็นต้น เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมค่านิยมหลัก และสรุปใช้ค าว่า มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ล าดับที่ ห้ า  เนื อหาหลัก เป็น เรื่ อ งการยึดมั่ น ในระบอ บประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และจงรักภักดี ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อสังเกตว่า ตามหมวดท่ี ๔ ของรัฐธรรมนูญมีการก าหนดใน
เรื่องนี ไว้ และสรุปใช้ค าว่า ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  

ล าดับที่หก เนื อหาหลักเป็นเรื่องไม่เลือกปฏิบัติ ประธานเสนอว่า ให้รวบรวมค าใน
ข้อเสนออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นค าอธิบาย เช่น การให้บริการ การมีอัธยาศัยท่ีดี ความรวดเร็ว 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ความเป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น เพื่อให้มีความหมาย
ครอบคลุมค่านิยมหลัก และสรุปใช้ค าว่า ไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่เจ็ด เนื อหาหลักเป็นเรื่องรักษาภาพลักษณ์ ประธานเสนอว่า ควรใช้ด ารงตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยให้น าข้อเสนอท่ีเกี่ยวข้องไปใส่เป็น
ค าอธิบายเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมค่านิยมหลัก เช่น ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ   

การพิจารณาข้อเสนอกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ด้านกลไก 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปรียบเทียบข้อเสนอด้านกลไกท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทต่างๆ เสนอมา ท่ีประชุมเห็นด้วยกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม เป็นผู้รักษาและคุ้มครองมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีก าหนดขึ น รวมทั งมีองค์ประกอบ
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และอ านาจหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยท่ี
ประชุมได้อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี  

พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ให้ข้อมูลว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
เห็นชอบให้ก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๖ วรรคสามโดยด าเนินการศึกษากฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งหากก าหนดผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ในกฎหมายดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญก็จะไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดหน่วยงานตุลาการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดองค์กรอิสระหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอื่นๆ ท่ีมิได้อยู่ใต้บังคับการของ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ .ศ. ....  
ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบมาตรฐานทางจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
คือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ. เป็นรอง
ประธาน ผู้แทน ก. ต่างๆ ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนศูนย์คุณธรรม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้ท่ี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั งไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั งนี  มีข้อสังเกตว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดหน่วยงานตุลาการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดองค์กรอิสระ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อื่นๆ  ในการนี จะมีแนวทางหรือวิธีการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกลุ่มดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและก าหนดประมวลจริยธรรมของหน่วยงานได้อย่างไร 

ในส่วนของอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีส านักงาน ก.พ. 
เสนอควรก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมก ากับดูแลการน ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้ชัดเจน รวมถึงการคุ้มครองและ
ประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีน ามาตรฐานทางจริยธรรม
ไปบังคับใช้และการจ ากัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๗ วรรคท้าย ท่ีบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้น
แต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพวินัยหรือจริยธรรม  

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สอบถามประเด็นการสรรหาคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะมีวิธีการอย่างไร 
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นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ประธานการประชุมชี แจงว่าข้อเสนอของ
ส านักงาน ก.พ. จะมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา ๕ วรรคท้าย 
ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อบุคคลท่ีได้รับการเสนอ
โดยวิธีการสรรหา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เห็นด้วยกับข้อเสนอท่ีมอบหมาย 
ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม รวมถึงอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ 
การพิจารณาข้อเสนอกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ด้านสภาพบังคับ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปรียบเทียบข้อเสนอด้านสภาพบังคับท่ีองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่างๆ เสนอมา ท่ีประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าควรเสนอให้เป็นกฎหมายใน
ระดับชั นพระราชบัญญัติ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีข้อสังเกตว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๗๗ บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น จึงเห็นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมควรถูก
ก าหนดอยู่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมได้อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี  

นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. หารือในประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๖ 
วรรคสาม ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม และให้หน่วยงานก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนั น ใน
กลไกของรัฐธรรมนูญก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับชาติและระดับหน่วยงาน ส านักงาน 
ก.พ. เห็นว่าแต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ควรก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการประเภทของตนเองและให้หน่วยงานในก ากับไปก าหนดประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานด้วย 

พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ให้ข้อมูลว่าเมื่อออกมาเป็นพระราชบัญญัติแล้ว สามารถเขียน
ให้เหมาะสมกับการจัดการได้ ทาง สปท. มองว่าในเรื่องของกลไกและสภาพบังคับ ควรจะ
ช่วยกันพิจารณาว่าจะเป็นไปในลักษณะใด 

นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. หารือประเด็นค าจ ากัดความของค าว่า 
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ว่าควรครอบคลุมถึงองค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจด้วย  

พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ให้ข้อมูลว่าเมื่อมีการตั งคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ฯ จะมีการตั งคณะอนุกรรมการฯ ขึ น ซึ่งจะมีการเชิญผู้แทนองค์กรอิสระเข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ ด้วย เพื่อให้จ านวนคณะกรรมการไม่มีจ านวนมากเกินไป 



๒๒ 
 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีประกอบด้วยด้านสาระ ด้านกลไก และด้านสภาพบังคับ และมอบหมายให้

ส านักงาน ก.พ. ปรับปรุงถ้อยค าและรายละเอียดร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มเติมตาม

ความเห็นท่ีประชุม และแจ้งวียนเป็นรายงานการประชุมให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมรับรอง 

๒. มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าร่างมาตรฐานทางจริยธรรม เสนอให้คณะกรรมการ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทพิจารณามอบหมายผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วม

ประชุม ก. ครั งท่ี ๓ (วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และแจ้งให้ส านักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   นายรุจิภาส  จรรยาศรี          ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวลักษิกา  นวลแสง   ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวปภาวี  แพงจันทร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


