
 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  
วันพฤหัสบดีที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๒ 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) 

๔. นายประวีณ  ณ นคร ท่ีปรึกษาคณะท างานจัดท ามาตรฐาน 

 ทางจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 
๕. นายอดุล  จันทรศักดิ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานจัดท ามาตรฐาน 

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

 ทางจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 
๗. นายมณเฑยีร  โสภณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

(ผู้อ านวยการภารกิจเสริมสร้างและ และบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานวินัย) 
๘. นายจเร ศิริรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

๙. นางสาวเสมอแข  แสงโพธิ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) และบุคลากรทางการศึกษา 
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๑๐. นายสุทน  เฉื่อยพุก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ) 

๑๑. นายจักรวัฒน์  เซ่งล่าย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นิติกรปฏิบัติการ) 
๑๒. นางสาวทิพย์รัตน์  เตชะพกาพงษ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 
๑๓. นางสาวทิพมาศ  ระวิโรจน์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 
๑๔. พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันท์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(รองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการต ารวจ) 

๑๕. พ.ต.อ.สุเทพ  กอไพบูลย์กิจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ผู้ก ากับการศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 ส านักงานจเรต ารวจ) 

๑๖. พ.ต.อ.หญิง สุวดี  แพรขาว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ผู้ก ากับการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและ 
 พัฒนาคุณธรรม กองบัญชาการศึกษา) 

๑๗. พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์  อุทิศพันธ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(รองผู้ก ากับการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและ 
 พัฒนาคุณธรรม กองบัญชาการศึกษา) 

๑๘. พ.ต.ท.วัจน์  บรรพโกสน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สว.ฝ่ายการประชุม ๒ ตป.) 

๑๙. พ.ต.ต.ธงฉาน  ตันบุญเจริญ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สารวัตรศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 ส านักงานจเรต ารวจ) 

๒๐. นายดุลย์พินิจ  กิติศักดิ์ ส านักงานอัยการสูงสุด 

(ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวินัยและระบบคุณธรรม) 
๒๑. นายกมล  โสตถิโภคา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี) 
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๒๒. นายธนวินท์  ณ เชียงใหม่ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร) 
๒๓. นายภาสพงษ์  เรณุมาศ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

(ผูอ้ านวยการกลุ่มงานคดี ๕ ส านักคดี ๓) 
๒๔. นางสมฤดี  ธัญญสิริ ส านักงานศาลปกครอง 

(รองเลขาธิการศาลปกครอง) 
๒๕. นายณรงค์  ชลประคอง ส านักงานศาลปกครอง 

(เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองช านาญการ) 
๒๖. นางสาวอาชชวี  หิรัณยะคุปต์ ส านักงานศาลปกครอง 

(พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) 
๒๗. นางจันทร์เพ็ญ  อานามวัฒน์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ) 
๒๘. นายณัฏฐกฤษฎ์  วงศ์เจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ  
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา) 

๒๙. นายนิวัฒน์  งามวิลัย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(นิติกร) 
๓๐. นางสาววิภูสนา  สาคริตชานันท์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(นักทรัพยากรบุคคล) 
๓๑. นางสาวสุธาสินี  ประสานไทย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(นิติกร) 
๓๒. นางรุ่งนภา  ศิริภาณุรักษ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม) 
๓๓. นายสมภาคย์  สุขอนันต์ กรุงเทพมหานคร 

(หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร) 

๓๔. นายพงศ์พร  เทสสิริ กรุงเทพมหานคร 

(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
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๓๕. นางสาวดลพร  คงแป้น กรุงเทพมหานคร 

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) 
๓๖. นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 

(ผูอ้ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

การบริหารงานบุคคล) 
๓๗. นางสาวชลธิชา  ชัยศิริรัตน์ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 

(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

๓๘. นายเศรษฐพงศ์  แหล่งสท้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(นิติกรช านาญการ) 
๓๙. พ.อ.สติ  ดีหลี กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

(ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการบุคคล) ภายในราชอาณาจักร 

๔๐. พ.อ.รณภพ  วิเชียรวรรณ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

(ผู้อ านวยการส่วนแผนและงบประมาณ) ภายในราชอาณาจักร 

๔๑. นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

(ผู้เชี่ยวชาญกองอ านวยการรักษา ภายในราชอาณาจักร 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
๔๒. นายสุธีร์  ตั งสถิตย์ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ) ภายในราชอาณาจักร 

๔๓. นายกมลธรรม  วาสบุญมา ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม) 
๔๔. นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) 
๔๕. นางสาวภคมน  นาถเสวี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ) 
๔๖. นางสาวพนรัตน์  สุวรรณสายะ ส านักงาน ก.พ.ร. 

(นิติกรช านาญการ) 
๔๗. นางสาววริศรา  สุวัฒนาวินิจ ส านักงาน ก.พ.ร. 

(นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ) 
๔๘. นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี ส านักงาน ก.พ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. (ประธาน) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งท่ีประชุม
ทราบว่า วันนี เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
ครั งท่ี ๓ เพื่อจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามท่ีท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ  เครืองาม) มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ พิจารณาจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม  

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ระหว่างส านักงาน ก.พ. ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ครั งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 
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๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ 
ประกอบด้วยด้านสาระ ด้านกลไก และด้านสภาพบังคับ และเห็นชอบแผนการด าเนินการเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ประเภทต่าง ๆ ได้จัดท าร่างข้อเสนอการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากฝ่ายบริหารเสนอต่อท่ีประชุมฯ ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และมอบหมายให้ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภท 
ต่าง ๆ น าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและมอบหมายผู้แทน
คณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ  
ครั งท่ี ๓ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาเพื่อก ากับการปฏิรูปกฎหมาย ได้มีหนังสือท่ี คปก. ๐๖ (ทปก.)/๐๒๒ ลงวันท่ี  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แจ้งผลการพิจารณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในการประชุมครั งท่ี  
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญ 
ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการตราร่างพระราชบัญญัติทั งสองฉบับโดยไม่ชักช้า  การทบทวน
ต าแหน่งประธานกรรมการท่ีก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การเพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีอ านาจรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ หรือมีอ านาจไต่สวน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการกลางต่าง ๆ ด าเนินการโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

ฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ส านักงาน ก.พ. 
ชี แจงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวันนี จะเป็นการพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะตามท่ี
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ได้เสนอผลการพิจารณามายังส านักงาน ก .พ.  
ซึ่งคณะท างานฯ ได้จัดสรุปและเปรียบเทียบความเห็นต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
ด้านสาระ ด้านกลไก และด้านสภาพบังคับ ซึ่งจะน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ดังนี  

“ด้านสาระ”  

ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมฯ ครั งท่ี ๒ ท่ีประชุมได้เห็นชอบ 
“สาระ” ของมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ประกอบด้วยค่านิยมหลัก ๗ ประการ ได้แก่ 
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(๑) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
(๒) ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
(๓) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง  
(๔) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
(๕) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๖) ไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

ซึ่งฝ่ายเลขานกุารฯ ได้แปลถ้อยค าเป็นค าของมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมทั งรวบรวม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ดังนี  

๑. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และตามท านองคลองธรรมและมีจิตส านึกท่ีจะท าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีมโนสุจริต (ความสุจริตในใจ)” 
และ “พึงมีส านึกรับผิดชอบต่อความเป็นข้าราชการ หน้าท่ีราชการ และการให้บริการ  
(Service Mind)” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
ควรเพิ่มเติมเรื่องของความรับผิดชอบในค าอธิบายสาระของมาตรฐาน

ทางจริยธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ความรับผิดชอบภายนอก และความรับผิดชอบภายใน
โดยข้าราชการจะต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อฝ่ายการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ต าแหน่ง
ทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้อง พรรคการเมืองทั งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ฯลฯ รับผิดชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจ า รับผิดชอบต่อประชาชน และรับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนั นยังต้อง
รับผิดชอบท่ีจะต้องอยู่ภายใต้การถูกตรวจสอบ (Accountability) จากประชาชนด้วย 

(๒) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรแยกค าว่า “ความรับผิดชอบ(Accountability)” ออกจาก“ซื่อสัตย์

สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี” เนื่องจากเป็นหลักการท่ีมีความส าคัญ  
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 (๓) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) 
  ควรก าหนดเรื่องความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ต่อสาธารณชนของชาติท่ี

แสดงออกผ่านสถาบันประชาธิปไตยต่าง ๆ ของรัฐ โดยอาจให้มีการยกตัวอย่างและจัดท าเป็น
ค าอธิบาย 

๒. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงกล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้องและ 
กล้าคัดค้านในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรรวมค่านิยมหลักข้อ ๒ “ยืนหยัดในสิ่ ง ท่ีถูกต้องชอบธรรม”  

และค่านิยมหลักข้อ ๓ “ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง” เป็นข้อเดียวกันโดยใช้ค าว่า  
“กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง” โดยเพิ่มค าอธิบายมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
ดังนี  “กล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าคัดค้านในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง” และ 
“ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง (Moral Courage) และแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าท่ีราชการ” 

 (๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 ควรเพิ่มเติมค าอธิบายให้ครอบคลุมเรื่องการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

หรือการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่น หรือท าให้สูญเสีย 
ความเป็นธรรม 

๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) ผู้แทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) 
ควรเพิ่มค าอธิบายความหมายของค าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” 

หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดท าบริการสาธารณะหรือการจัด
ให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากการด าเนินการ หรือการกระท าท่ีมีลักษณะ  
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับ
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ประโยชน์จากการด าเนินการหรือการกระท านั น (ตามพระราชบัญญัติจัดตั งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓) ซึ่งถ้าให้ค าอธิบายไว้ เวลาไปจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมก็จะสามารถสอดแทรกการด าเนินการตรงนี เข้าไปได้ และจะมีผลต่อการฟ้องต่อ
ศาลปกครองในกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองใช้อ านาจทางปกครอง หรือว่าด าเนินกิจการใน  
ทางปกครองแล้วอาจจะมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ 

(๒) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรน าค่านิยมหลักข้อนี ไปรวมค่านิยมหลักตามข้อ ๒ “ยืนหยัดในสิ่งท่ี

ถูกต้องชอบธรรม” และใช้ค าว่า “กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง” 

 (๓) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
ควรมีความหมายครอบคลุมถึงการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม 

๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน” 

๕. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติราชการให้เกิดความผาสุกแก่
ประชาชน” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
ควรจัดล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๑ ของค่านิยมหลัก 

(๒) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรก าหนดให้มีเนื อหาหรือเกริ่นน าไว้หลักการและวัตถุประสงค์ส าคัญ

ของการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

 (๓) ผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หากก าหนดให้มีเนื อหาอยู่ในอารัมภบท (เกริ่นน า) เมื่อกรณีร้องเรียน

เรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ผู้ถูกร้องเรียนมักจะอ้างว่ามิได้มี
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงเสนอว่าควรมีการก าหนดและระบุในมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือน ามาเป็นข้ออ้างในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) 
เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 

เห็นด้วยว่าให้ก าหนดสาระของมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวไว้เป็นข้อ ๑ ของค่านิยมหลัก 

(๕) ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
เห็นด้วยให้ก าหนดเป็นข้อ ๑ ของค่านิยมหลัก และขอเพิ่มค าว่า 

“ปกป้อง” ในมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี  “พึงยึดมั่น พิทักษ์รักษา และปกป้องไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติราชการให้เกิดความผาสุกแก่
ประชาชน” 

(๖) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) 
เห็นว่าควรเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาให้ชัดเจน 

 โดยหลักการคือยึดมั่นในศาสนาตามท่ีตนนับถือ 

๖. ไม่เลือกปฏิบัติ 

 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และอ านวยความสะดวก
ต่อทุกคนด้วยความรวดเร็ว ปราศจากอคติ และเท่ียงธรรม” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรระบุค าอธิบายใหค้รอบคลุมถึงเรื่องระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรม

ในองค์กร 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) 
เห็นว่าอาจจะมีประเด็นของการขัดกันในค าของข้อกฎหมาย เนื่องจาก

กฎหมายใช้ค าว่า “ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” คือ การเลือกปฏิบัติ และถ้าเลือกปฏิบัติแล้ว
เป็นธรรมก็สามารถท าได้ เช่น การบริการห้องน  าส าหรับผู้พิการ ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ  
เป็นต้น หากเขียนว่า “ไม่เลือกปฏิบัติ” เฉยๆ อาจท าให้เกิดปัญหา 

 



๑๑ 
 

(๓) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) 
ในกรณีดังกล่าวศาลปกครองเคยวางหลักเรื่องการเลือกปฏิบัติ เอาไว้ว่า 

สามารถมีการเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมได้ ซึ่งการเลือกปฏิบัติท่ีเป็นธรรมถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
เช่น การอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการมากกว่าคนท่ัวไป เป็นต้น อาจจะมีบางคนมองว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ศาลบอกว่าแม้จะเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่กรณีดังกล่าวถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรมจ าเป็นต้องท า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ 
วรรคสาม  บัญญัติว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิดเชื อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)  
ควรเพิ่มค าอธิบายความหมายของค า ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ใส่ค าว่า  

“.... และการจัดล าดับความส าคัญของงาน เช่น ความเร่งด่วน (Urgent) หรือความส าคัญ 
(Important) เป็นต้น” เนื่องจากค าดังกล่าวอาจท าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนว่าความ
เร่งด่วนหรือความส าคัญก็ถือว่าเป็นสิ่งท่ียกเว้นให้เลือกปฏิบัติ 

 (๕) ผู้แทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) 
เห็นด้วยกับข้อสังเกตของผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจแห่งชาติ 

(ก.ตร.) ท่ีว่านอกจากจะมีถ้อยค าปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนี แล้ว ยังมีถ้อยค า “การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม” ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั งศาลปกครอง มาตรา ๙(๑) คดีพิพาท
เกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระ
ให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๖) เลขาธิการ ก.พ.  
ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องเก็บค าแนะน าของท่านผู้แทนทุกท่านและปรับ

ข้อมูลนี ใหม้ีความเหมาะสม โดยมีข้อมูลประกอบโดยกฎหมายต่าง ๆ ท่ีส าคัญเหล่านี  



๑๒ 
 

๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ “พึงเป็นแบบอย่างท่ีดีทั งในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
การด ารงชีวิตและในการด าเนินชีวิต” 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) ผู้แทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) 
ควรอธิบายค าว่า “การด ารงชีวิตและในการด าเนินชีวิต” ให้ชัดเจน ไม่ให้

กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล 

(๒) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
ค าว่า “ทางราชการ” ควรหมายถึง ตัว “ข้าราชการ” ไม่ใช่ “หน่วยงาน” 

เพราะเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่หน่วยงาน 

(๓) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรปรับค่านิยมหลัก (Core Value) เป็นค าว่า “เป็นต้นแบบของสังคม”  

(๔) นายอดุล  จันทรศักดิ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานฯ 
ค าว่า “ด ารง” แปลว่า คงอยู่ คือ การใช้ชีวิต ณ ปัจจุบัน เราด ารงชีวิตอยู่ 

แต่ “ด าเนินชีวิต” ก็คือ การด าเนินเดินต่อไป เป็นคนละค า คือการคงอยู่ของสภาพกับการท่ีต้อง
ด าเนินต่อไป เพราฉะนั นมีความหมายทั งสองค า ข้าราชการนั นจะต้องด ารงฐานานุรูปของความเป็น
ข้าราชการซึ่งมันจะมากระทบต่อความเป็นราชการด้วย 

(๕) เลขาธิการ ก.พ.  
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ต่อจากนี ค าว่า 

“ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ” อาจจะต้องถูกแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับบริบทแต่ละองค์กร  

(๖) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) 
กล่าวว่า พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการ

รัฐสภา (ก.ร.) ได้ฝากประเด็นเรื่องด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ เรื่องว่า “....ถาขาดวินัย ก็อาจปลอยตัว ปลอยใจใหเปนไปตามความสะดวกสบาย 
ท าใหสูญเสียประโยชนท่ีพึงจะไดไปเปลาๆ เทากับไดเบียดเบียนท าลายตนเองและท าลายผู้อื่นให้



๑๓ 
 

เสียหายดวยอยางนาต าหนิท่ีสุดเพราะฉะนั น จึงจ าเปนท่ีทุกคนจะตองใชวินัยบังคับ คือบังคับให
ท าความดีความเจริญให้แกตน และเผื่อแผ่ความดีความเจริญนั นแกผูอื่นพรอมกันไปดวย ยิ่ง
ฉลาดสามารถเพียงใดก็ตองปฏิบัติใหเ้ครงครัดยิ่งขึ นเพียงนั น....” 

(๗) เลขาธิการ ก.พ.  
เห็นด้วยกับความเห็นของผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) 

และฝ่ายเลขานุการฯ ควรพิจารณาปรับหรือเติมค าให้เหมาะสม  

๘. ข้อเสนอเพิ่มเติมจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 

 (๑) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)   
เห็นควรเพิ่มจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา และ

ผู้ร่วมงาน เช่น “พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทั งในด้านการปฏิบัติงาน 
 ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
ด้วยความหนักแน่น บนหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม หรือ “ไม่ก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ” เนื่องด้วยเป็นจริยธรรมท่ีมี
ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์กร และควรเพิ่มประเด็นท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ เช่น เรื่องชู้สาว 

(๒) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
- เนื่องจากร่างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั นต่ า 

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่าง ๆ ไป
พิจารณาก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท ดังนั น ในการ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง จึงควรพิจารณาถึงบริบทและความแตกต่างของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทด้วย 

- ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหลักจรรยาวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้า ท่ีของรัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากย่ิงขึ น 

- ควรก าหนดค าอธิบายของมาตรฐานทางจริยธรรมกลางให้มีความหมาย
กว้าง เพื่ อเปิดช่องให้แต่ละหน่วย งาน สามารถน าไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบท 
และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั นได้ 

 
 



๑๔ 
 

(๓) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ควรเพิ่มค่านิยมหลัก (Core Value) เรื่อง “มีจิตสาธารณะ” และใช้

มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) ว่า “มีจิตส านึกท่ีจะช่วยเหลือสังคม (Public Mind)” 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
มีข้อสังเกตว่าการมีจิตสาธารณะเป็นเรื่องท่ีดี แต่ถ้าก าหนดขึ นมาเป็น

ข้ออยกต่างหาก เกรงว่าในชั นการปฏิบัติเมื่อมีกรณีการร้องเรียนขึ นมา อาจเป็นปัญหาต่อการ
ตรวจสอบได้  

รวมถึงเสนอให้รวม “จิตสาธารณะ” ไว้ในข้อ ๔ แล้วใช้ค าว่า “ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั งและมีจิตสาธารณะ” และปรับค าของมาตรฐานทางจริยธรรมให้
ครอบคลุมค าว่า “พึงมีจิตส านึกท่ีจะช่วยเหลือสังคม”  

(๕) ผู้แทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)   
ชี แจงว่าเคยมีการตั งประเด็นในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีก าหนด

ขึ นมา และรัฐธรรมนูญฯ ได้มีการก าหนดอยู่แล้ว ควรจะต้องมีการก าหนดในมาตรฐานทาง
จริยธรรมอีกหรือไม่  

“ด้านกลไก” 

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี แจงต่อท่ีประชุมว่าจากมติท่ีประชุมฯ ครั งท่ี ๑ และครั งท่ี ๒ 
ท่ีประชุมเห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ และเห็นด้วยกับการ
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานทางจริยธรรม คือ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก.ม.จ.) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความเห็นและข้อสังเกตจากองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล ดังนี  

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) 

ในการประชุมฯ ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบ
องค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย  

๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
๒) รองประธาน  
๓) กรรมการโดยต าแหน่ง (ผู้แทน ก.พ. และผู้แทน ก. ต่างๆ ผู้แทน ก.พ.ร. และ

ผู้แทนศูนย์คุณธรรม)  



๑๕ 
 

๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกฎหมาย ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านการส่งเสริมจริยธรรม ท่ีมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั งไม่เกิน ๕ คน และ 

๕) กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการ ก.พ.)  

โดยท่ีประชุมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ากรรมการโดยต าแหน่งควรมีผู้แทนองค์กร
อิสระเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ในการประชุม ก.พ. ครั งท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ สปท. และไม่ขัดข้องหากเสนอผู้แทน ก.พ. เป็นรองประธาน และ
ควรมีผู้แทนจากภาคสื่อมวลชนและผู้แทนจากภาคประชาสังคม 

(๒) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)  
ควรเพิ่มผู้แทนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อให้ได้

องค์ความรู้ในด้านวินัย อันจะเป็นประโยชน์ในการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ให้มีการทับซ้อนกับ
เรื่องทางวินัย และควรมีผู้แทนขององค์กรอิสระ เพราะมาตรฐานต้องใช้บังคับกับองค์กรเหล่านั น
ด้วย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน 

(๓) คณะกรรมการข้าราชการทหาร  
เห็นด้วยว่าควรมีผูแ้ทนจากองค์กรอิสระเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)  
เสนอว่าควรเพิ่มผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๘ ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ นภายในส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยมีฐานะไม่ต่ ากว่าส านักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรท่ีเพียงพอ
กับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี  ตลอดจนให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี  
รวมทั งด าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกัน การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และควรก าหนด
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แนวทางหลักเกณฑ์ในการสอบสวนให้ชัดเจน เพื่อให้มีมาตรฐานในการสอบสวนเป็นไปในทาง
เดียวกัน หรืออาจจะใช้แนวทางการลดรูปแบบการด าเนินการทางวินัยมาปรับใช ้

๒. อ านาจหน้าที่ 

 ในการประชุมฯ ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบ
อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนี   

 (๑) จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไป
ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรบัข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั น ๆ 

 (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพสังคม 

 (๓) ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ พิจารณา  หรือ 
การประเมินวัดผล รวมทั งกลไกและการบังคับใช้ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมและการน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในขั นตอนต่าง ๆ ของการบริหารงานบุคคล 

 (๔) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีมีหน้าท่ีในการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปบังคับใช้ และคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั งเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นท่ีแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทั งนี  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย 

 (๕) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 

 (๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ นจากการใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั งก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป็นปัญหา 

 (๗) รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 

 (๘) แต่งตั งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

 (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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ควรปรับถ้อยค าตามอ านาจหน้าท่ี ข้อ ๒ “ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ในการจัดท าและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
สภาพสังคม” เป็น “ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม” 

ควรก าหนดเรื่องหรือประเด็นท่ีควรให้มีคณะอนุกรรมการฯ ขึ นมา
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน เช่น การให้มีอนุกรรมการด้านการติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

ควรเพิ่มอ านาจหน้าท่ี “เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ” 

ควรก าหนดให้เรื่องการอุทธรณ์ ร้องทุกข์อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ องค์กร
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ และส่วนราชการในการด าเนินการ 

 (๒) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
 ในทางปฏิบัติอ านาจหน้าท่ีในการคุ้มครอง ประกันความเป็นอิสระ และ

เท่ียงธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจเป็นไปได้ยาก และคณะกรรมการฯ ควรเป็นผู้ก าหนด
นโยบายให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ ไม่ควรลงลึกในรายละเอียด 

 (๓) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) 
ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจในการตีความและ

วินิจฉัยปัญหาประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน 

(๔) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
ควรก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง

ให้ชัดเจนว่ามีอ านาจหน้าท่ีใดบ้าง แต่ทั งนี  คณะกรรมการดังกล่าวควรมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
สังกัดปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีหน่วยงานก าหนด 

(๕) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(ก.ม.จ.) โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมนั น เห็นว่าโดยหลักการไม่ขัดข้องในการก าหนดให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก.ม.จ.) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก าหนดมาตรฐาน
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ทางจริยธรรมกลางแล้ว ควรให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานมีอิสระในการ
จัดท าหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของตนเองนอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรม
กลางได้โดยปราศจากการควบคุม ทั งนี  ส านักงานศาลปกครองได้มีระเบียบคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีส านักงานศาลปกครอง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครองแล้ว 

(๖) พลต ารวจโทอาจิณ  โชติวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานฯ  
เห็นว่าอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยว่าสิทธิบางตัวของบุคคลท่ีจะเป็นข้าราชการ 

คณะกรรมการฯ ชุดนี จะมีอ านาจตามมาตรา ๒๗ วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ....  
ท่ีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอจะอยู่ในมาตรา ๑๕ ช่วยพิจารณาเสริมด้วย 
และขึ นอยู่กับทางท่ีประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่ 

“ด้านสภาพบังคับ” 

๑. ระดับชั้นของกฎหมาย 

ในการประชุมฯ ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบให้
เสนอเป็นกฎหมายในระดับชั นพระราชบัญญัติ 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) 
ควรมีการบัญญัติโทษทางจริยธรรมไว้ในพระราชบัญญัติให้มีความชัดเจน 

โดยไม่ควรซ  าซ้อนกับโทษทางวินัยและควรมีกระบวนการอุทธรณ์ภายใน 

(๒) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
สภาพบังคับท่ีจะก าหนดในรูปแบบของพระราชบัญญัติยังไม่มีความ

ชัดเจน ดังนั น หากมีการก าหนดสภาพบังคับ (การลงโทษ) ในเรื่องจริยธรรมให้เป็นกฎหมายท่ีมี
บทลงโทษ จะเป็นการตีความเกินกว่ากรอบแนวคิดที่ว่า จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีควรท า หรือไม่ควรท า  

(๓) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) 
ในการพิจารณาของ ก.ขป. เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญฯ ไม่ได้ให้ความส าคัญ

ถึงขนาดให้เขียนเป็นกฎหมาย โดยเทียบจากมาตรา ๗๖ วรรคสอง วรรคสามจะเขียนต่างกัน  
ซึ่งในวรรคสาม ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมฯ นั น ทาง ก.ขป. เห็นว่าไม่มี
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ความจ าเป็นท่ีต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ประกอบกับมาตรา ๗๗ ก าหนดว่ารัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น โดยเหตุผลสองประการนี เห็นว่า ควรจะออกเป็นแค่พระราชกฤษฎีกา หรือ
มติคณะรัฐมนตรี และในสภาพบังคับ มีเจตนาว่าการผิดจริยธรรมไม่ได้เป็นการผิดวินัย ก.ขป. จึง
ยังไม่เห็นน  าหนักเพียงพอท่ีจะตราเป็นพระราชบัญญัติ 

(๔) พลต ารวจโทอาจิณ  โชติวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานฯ 
ในเรื่องนี คณะกรรมาธิการของ สปท. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม และก าหนดเป็นค่านิยมหลัก
ขึ นมา แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมิได้ก าหนดว่าใครมีหน้าท่ี ก าหนดเพียงให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมต้องอาศัยกฎหมาย กฎหมายท่ี
รัฐบาลมีตอนนี  คือ มติคณะรัฐมนตร ีหรือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งก็มี
ข้อจ ากัดว่าใช้กับข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไม่ครอบคลุมส่วนท้องถิ่นหรือคณะรัฐมนตรี
สามารถมีมติเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นทั งหมดได้หรือไม่ หรือต้องแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อไปออกระเบียบตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยท้องถิ่นแต่ละอันเฉพาะต่อไปอีก สปท. เคยหารือ
ทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทราบว่าอาจจะครอบคลุมถึง แต่การออกกฎหมาย
ปัจจุบันเป็นการแยกกันออก เป็นกฎหมายเฉพาะ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐของหน่วยงานอื่น เช่น 
ศาลปกครอง อัยการ และองค์กรอิสระอื่นๆ ด้วย สรุปแล้วการท่ีจะก าหนดมาตรฐานทาง
จรยิธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทั งหมด ถ้าต้องมีหนึ่งเดียวต้องมีอะไรรองรับ เพื่อให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมนี ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน และรูปแบบของคณะกรรมการฯ จ าเป็นต้องออกเป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติหรือไม่ มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดว่าหากเป็นเรื่องนโยบายท่ีส าคัญ
สามารถเป็นได้  

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีก าลังสร้างขึ นมาจะต้องเอาไปใช้กับข้าราชการ
ตั งแต่ก่อนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี รองรับสิทธิเสรีภาพเอาไว้ เว้นแต่เป็น
ข้าราชการก็จ ากัดไว้เฉพาะในเรื่องจริยธรรม วินัย สมรรถภาพการเมือง ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งยังไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าจะไม่รับสมัครได้อย่างไร อันนี เป็นประเด็นหนึ่ง และหากพบว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มีจริยธรรมในระดับท่ีเราต้องการก็ไม่รับบรรจุ ก็ต้องมีกฎหมายรองรับ  
การไม่ผ่านการทดลอง จริยธรรมในแต่ละเรื่องอาจจะต่างกันได้ในแต่ละระดับ เช่น การแต่งตั ง
ระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ น จริยธรรมก็ต้องสูงขึ น จึงต้องอาศัยสภาพบังคับทางกฎหมายและ
คณะกรรมการฯ ตามกฎหมายนี ท่ีจะด ารงสถานภาพนี ไว้ ถ้าเป็นเรื่องวินัยเราให้ออกจนคุ้นเคย 
แต่หากไม่ใช่เรื่องวินัย เช่น ท างานช้า เช้าชามเย็นชาม ไม่เป็นท่ีพึ่งพาแก่ลูกน้อง หลายประเทศ
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ให้ออก ประเทศไทยเรา ถ้าจะให้ออกได้หรือไม่ เป็นเรื่องยากมากถ้าไม่มีสภาพบังคับท่ีแท้จริงใน
กฎหมาย สปท. จึงเสนอให้มีคณะกรรมการฯ ขึ นมาประกอบด้วยผู้แทนจาก ก ต่างๆ และผู้แทน 
กพร. ผู้แทนศูนย์คุณธรรม นายกรัฐมนตรีมาเพื่อจะรับนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้มาเป็น
เทคนิคทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดนี ช่วยดู เวลาจะออกประมวลจริยธรรมหรือมีปัญหา
ขึ นมา หรือตีความวินิจฉัย หากมีกฎหมายบังคับไว้ชัดเจนก็จะเป็นความปลอดภัยของ
ผู้บังคับบัญชา สปท. เห็นว่าต้องออกเป็นกฎหมายหรือเป็นพระราชบัญญัติด้วยเหตุผลนี  

(๕) ผูแ้ทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีข้อสังเกตเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๑๙ ท่ีก าหนดให้องค์กร

อิสระกับศาลรัฐธรรมนูญจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่ง
มีการตีความอย่างเคร่งครัดว่าให้จัดท าแค่มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่รวมถึงกลไกและระบบ
บังคับการ แต่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นด้วยว่าต้องมีกลไกและระบบบังคับการด้วย 

(๖) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
มีข้อสังเกตว่าหากมีการเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติ จะพิจารณาใน

ภาพรวมเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกัน แต่กังวลในส่วนการน าไปปฏิบัติอาจจะเกิดความลักลั่น ว่าจะใช้
บังคับด้วยกฎหมายใด เช่น กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หากมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมตาม พรบ.จริยธรรมนี  มีคนฟ้องศาลปกครอง คือไม่ด าเนินการตามกฎหมายก าหนดใน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีท่ีโดนร้องวา่ไม่ท าตามกฎหมาย โดนผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์ ก็ไปฟ้องศาล
ปกครองได้อีก ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งกันในอนาคต  

(๗) ผู้แทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
เห็นว่าจริยธรรมคือบทบัญญัติท่ีบัญญัติขึ นมาก่อนท่ีจะก้าวล่วงไปสู่วินัย 

ก่อนท่ีจะก้าวล่วงไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ เช่น การเลือกปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเลือก
ปฏิบัติต่อประชาชน ประชาชนก็ฟ้องศาลปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐเลือกปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชา
เลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั นอาจจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ จริยธรรม
นี หากก าหนดไว้ จะเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบัติจะตระหนักว่าตัวเองจะต้องท าสิ่งนี  เช่น หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานและเลือกปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลจริยธรรม
และเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั นก าลังจะก้าวล่วงไปสู่การเลือกปฏิบัติ อาจจะมีมาตรการเรียกมาว่า
กล่าวตักเตือน หรือแนะน าว่าเรื่องแบบนี ควรจะปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เป็นกลาง ไม่เลือก
ปฏิบัติ เร่ืองก็จะยุติไม่มีเหตุไปสู่ศาลปกครองได้ 

การก าหนดโทษต้องอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งอาจจะเป็น
โทษท่ีไม่ถึงขนาดวินัย อาจจะแค่ว่ากล่าวตักเตือน แต่กระบวนการท่ีจะไปสู่การลงโทษจะต้องมี
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กระบวนการแนะน า ว่ากล่าวตักเตือนก่อน และการฝ่าฝืนจะน าไปสู่กระบวนการพิจารณา
วินิจฉัย ลงโทษ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องโทษก็จะต้องมีก าหนดไว้ในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ท่ีออกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการอุทธรณจ์ะเป็นการอุทธรณ์ภายใน 

(๘) นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
กล่าวถึงผลการประชุมฯ ท่ีผ่ านมาว่า ในส่วนกลไกระดับชาติ ซึ่ ง

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้ก าหนดไว้ ท่ีประชุมฯ จึงเห็นชอบให้มีองค์กรท่ีก ากับดูแลมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ส่วนกลไกในระดับชั นถัดมา ด้วยรูปแบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือ
ก าหนดให้แต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลไปจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการแต่ละ
ประเภท ซึ่งไม่น้อยกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ีรัฐก าหนด และก็ลงมาถึงกลไกในระดับของส่วนราชการ 
ยกตัวอย่างเช่น ส านักงาน ก.พ. มีกลไกซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับท่ีผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญได้พูดถึง
คือ เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความประพฤติท่ีผิดจริยธรรมเข้ามา กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้อง
พิจารณาว่าหากเรื่องดังกล่าวจะต้องไปถึงวินัย ก็จะมีกระบวนการทางวินัย ซึ่งเป็นกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยเรื่องการด าเนินการทางวินัย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ีไม่ถึงวินัย 
เป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายไม่ประพฤติตามประมวลจริยธรรมภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมท่ี
ก าหนด ก็จะมีขั นตอนท่ีต้องก าหนดขึ นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อพิจารณาว่าฝ่าฝืน
หรือไม่หรือ อาจน าเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการท่ีมีอยู่แล้วเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อน าผลนั นไปใช้ประกอบในการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการว่ากล่าวตักเตือน หรือการพิจารณาชะลอไม่ให้แต่งตั ง ก็ขึ นอยู่กับผู้บังคับบัญชาโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการฯ ประจ าส่วนราชการท่ีท าหน้าท่ีพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ
ทางจริยธรรม  

คณะกรรมการฯ (ก.ม.จ.) ท่ีเป็นกลไกระดับชาติจะท าหน้าท่ีคอยสอดส่อง
ดูแล แต่ไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงการจัดการหรือด าเนินการกับข้าราชการแต่ละประเภทเป็นการให้
หน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการก่อน ในกรณีท่ี
หน่วยงานหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต้นสังกัดไม่ด าเนินการ คณะกรรมการฯ (ก.ม.จ.) ท่ี
สอดส่องดูแล ก็อาจทักท้วงหรือกระตุ้นเตือน เป็นกลไกท่ีพยายามให้การขับเคลื่อนเรื่อง
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือพฤติกรรมของข้าราชการเกิดผลในทางรูปธรรม กลไกท่ีจะเกิดขึ นจะ
ไปปิดช่องว่าท่ีทางท่านอาจิณได้กรุณาพูดถึงว่าผู้บังคับบัญชาสามารถท่ีจะมีหลังพิงท่ีจะใช้
มาตรการทางการบริหารกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั น ๆ ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  

 
 



๒๒ 
 

๒. จริยธรรมและวินัย 

ในการประชุมฯ ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบให้
การด าเนินการระหว่างจริยธรรมและวินัยควรมีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เสนอว่า “จริยธรรม” คือ การป้องปราม (Deterrence) โดยการยับยั ง 

กีดขวาง หรือจูงใจให้ละเว้นการกระท าท่ีไม่ดี เพื่อแก้ไข (Correct) ท าให้คนไม่ดีเป็นคนดีและ 
“วินัย” คือ การปราบปราม (Suppression) เป็นการลงโทษ (Punishment) ท าให้คนไม่ดีเป็น
คนไม่ดีตลอดไป โดยบันทึกในทะเบียนประวัติให้ปรากฏไว้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

๓. การน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

(๑) พลต ารวจโทอาจิณ  โชติวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะท างานฯ 
กล่าวว่าท่ีประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีการ

อภิปรายถึงเร่ืองสภาพบังคับ ว่าเป็นการน าไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล เช่น การไม่แต่งตั ง 
ซึ่งก็คือ การลงโทษ เมื่อไม่มีจริยธรรมก็น าไปลงโทษ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดว่ามีจริยธรรม
อย่างไร ซึ่งทาง สปท. ได้เสนอไว้ เช่น การให้คะแนน อย่างท่ีท่านสีมาพูดตลอดว่าทุกครั งท่ีเรา
ก าหนดหลักเกณฑ์ เราจะมีตัววัด จะวัดยังไง เหล่านี ยังไม่มีการศึกษาหรือพัฒนา การไม่ให้ผ่าน
ทดลองงาน การไม่บรรจุ ไม่แต่งตั ง ไม่เลื่อนเงินเดือน นี่คือสภาพบังคับ ต ารวจก็ต้องแบบนึง 
อัยการก็ต้องแบบนึง ทางศาลท่านก็ต้องแบบนึง จะเป็นลักษณะนี  เพราะฉะนั นท่ี สปท. คิดเรื่อง
นี ขึ นมาก็หวังว่าน่าจะเป็นไปได้  

๔. อื่นๆ  

(๑) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
เนื่องจากจริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด หากจ าเป็นต้องมีการก าหนดบทลงโทษ ควรเพิ่มกลไกหรือมาตรการ
ทางสังคม เพื่อใช้ลงโทษข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวด้วย 

(๒) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การคุ้มครองผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ควรคุ้มครองและ

ประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการน ามาตรฐานทาง
จริยธรรมไปบังคับใช้ และคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั ง



๒๓ 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นท่ีแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประพฤติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎหมาย รวมถึงการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบ
การแจ้งเบาะแส ฯลฯ 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบสาระมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีประกอบไปด้วย 
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
(๓) ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
(๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั งและมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(๖) ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณข์องทางราชการ 

โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นจากท่ีประชุมไปจัดท าค าอธิบายมาตรฐาน
ทางจริยธรรมให้ครอบคลุม 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ยกร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยน าเอาความเห็นของท่ีประชุมทั งด้านสาระ ด้านกลไก และด้านสภาพบังคับ ไปประกอบ 
การยกร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย และแจ้งเวียนให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ทราบ 

๓. ให้ส านักงาน ก.พ. จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
แต่ละประเภท เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเป็น 
การประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั งนี  ซึ่งส านักงาน ก.พ. จะแจ้งวัน เวลา และสถานท่ี  
ให้ทราบภายหลัง 

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


