
รายงานการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

--------------------------- 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กําหนดให 

“รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว”.และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) 

กําหนดให “ใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐเพื่อจูงใจใหผู มีความรูความสามารถ 

อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ ์

ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ และกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและ 

การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจาก 

การใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา” และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ รับผิดชอบดําเนินการ

จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ จึงรวมกัน

พิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... โดยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูเกี่ยวของ ดังนี ้

 ๑. สํานักงาน ก.พ. ไดจัดประชุมเรื่องการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ขององคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๔ ครั้ง และเผยแพรเอกสาร

ประกอบการประชุม ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th หัวขอการจัดทํามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐) 

 ๒. สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๙/๓๔๐ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เรื่องการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แจงเวียนให

ผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตาง ๆ ท่ีเขารวมประชุมพิจารณาและแจงขอสังเกตตอรางพระราชบัญญัติ

จริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... ใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ จํานวน 

๑ ครั้ง รายละเอียดตามสําเนาหนังสือองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ 

 ๓. สํานักงาน ก.พ. ไดจัดใหมีชองทางแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯ และความเห็น

ตอการมีมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ต้ังแต

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ครั้ง มีระยะเวลา ๒๔ วัน และ 
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ไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตดังกลาวดวย ท้ังนี้ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 

๔ เมษายน ๒๕๖๐ ท่ีเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมาย 

ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํา 

รางกฎหมาย โดยการรับฟงความคิดเห็นอยางนอยตองผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐนั้น 

หรือผานเว็บไซต www.lawamendment.go.th 

 ๔. สํานักงาน ก.พ. ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯ และความเห็นตอ 

การมีมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐท่ีไดรับมาสรุปและจัดทําประเด็นสําหรับใชพิจารณาปรับปรุงแกไข

รางพระราชบัญญัติฯ ดังนี ้

  ๔.๑ จํานวนผูแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯ และความเห็นตอการมีมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน ๑๐ ราย มีผูเห็นดวย ๘ ราย คิดเปนรอยละ ๘๐ และไมเห็นดวย ๒ ราย  

คิดเปนรอยละ ๒๐ 

  ๔.๒ ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติฯ มีดังน้ี 

   ๔.๒.๑ ประเด็นดานกลไก 

 ควรใหความสํา คัญกับการ จัด ต้ังหนวยที่ รับผิดชอบดานจริยธรรม 

ในหนวยงานของรัฐ ท้ังในเรื่องการกําหนดอัตรากําลัง และเสนทางความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

คําช้ีแจงเหตุผล รางพระราชบัญญัติจริยธรรมฯ ใหความสําคัญกับกลไก 

ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมโดยกําหนดใหมีงบประมาณ หนวยงาน และบุคลากรเพื่อรองรับ และ

ผลักดันการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อใหการขับเคลื่อนคุณธรรม

จริยธรรมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน และผูรับผิดชอบซ่ึงเปนกลไกในการขับเคล่ือนภารกิจสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีอยูเดิม 

ในปจจุบัน 

   ๔.๒.๒ ประเด็นดานสภาพบังคับ 

 ผูนําตองเปนผูนําดานจริยธรรม โดยมีบทบาท และใหความสําคัญกับ 

การขับเคลื่อนภารกิจการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง นอกจากนี้ ในการกําหนด 

ใหนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลจะทําใหการปรับปรุง และการพัฒนาระบบ 

การบริหารงานของรัฐเปนไปในทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเจาหนาท่ีของรัฐมีความตระหนักถึงการมีจริยธรรม และเกรงกลัว

ตอการกระทําผิดในการปฏิบัติหนาท่ีมากย่ิงขึ้น 
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คําช้ีแจงเหตุผล รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

กําหนดอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสงเสริม และสนับสนุนใหเจาหนาท่ีของรัฐเห็นความสําคัญของ

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานราชการตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงใหความสําคัญในการนํา

คุณธรรม จริยธรรมมาบังคับใชกับเจาหนาท่ีของรัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยกําหนดใหนํา

พฤติกรรมทางจริยธรรมมาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล และใหผูบังคับบัญชาสอดสองดูแลใหเจาหนาที่ของ

รัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซึ่งหากเจาหนาที่ของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ก็ใหเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ไดแก วากลาวตักเตือน หรือสั่งใหผูน้ันไดรับ

การพัฒนา หรือดําเนินการตามวิธีการบริหารงานบุคคลของหนวยงานนั้น 

   ๔.๒.๓ ประเด็นดานกลุมเปาหมาย 

 ควรเพิ่มเติมกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมสวนทองถ่ินทุกประเภท  

ทุกระดับ รวมถึงผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และนักการเมืองทองถิ่น 

 ควรรวมระบุใหชัดเจนถึงทหาร ตํารวจ องคกรอิสระ และรัฐวิสาหกิจดวย 

ตองมีจริยธรรมอยูภายใตระเบียบเดียวกัน 

คําช้ีแจงเหตุผล รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....  

เปนการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหการบังคับใชมีความครอบคลุมเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท

ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่รวมถึง เจาหนาท่ี ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เจาหนาท่ี ลูกจางในหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดเปนมาตรฐานกลางสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานของรัฐ

จะไดนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปปฏิบัติและมีสภาพบังคับอยางแทจริงในการนําพฤติกรรมการรักษาจริยธรรมไปใช

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๑๙ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม กําหนดใหมี

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดวย จึงกลาวไดวา การจัดทํามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมเจาหนา ท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข. (๔) ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ

และองคกรอิสระ ตามมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความครอบคลุม

ผูปฏิบัติงานในภาครัฐทุกประเภท  



๔ 
 

   ๔.๒.๔ ประเด็นความเห็นทั่วไป 

 เจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกหนวยงาน ควรมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น

ตอรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี 

คําช้ีแจงเหตุผล สํานักงาน ก.พ. จัดใหมีชองทางแสดงความคิดเห็นตอ 

รางพระราชบัญญัติฯ และความเห็นตอการมีมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ ผานทางเว็บไซตของ

สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ต้ังแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
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ขอมูลความคิดเห็น 

   ๑) พ.ร.บ. ฉบับน้ีเปนเหมือนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของเจาหนาที่ของรัฐ 

ทุกประเภท แตสวนท่ีสําคัญขึ้นอยูกับตัวบุคคล แตถาจะควบคุมบุคลากรในหนวยงานรัฐ ผูนําตองเปนผูขับเคลื่อน 

ที่แสดงความเปนผูนําดานจริยธรรม ในความคิดสวนตัวมีประมวลจริยธรรมขาราชการ หรือหลักธรรมาภิบาลอยู 

แตมีก่ีเปอรเซนตท่ีจะรูวามี หรือรูวามีก็ไมไดนํามาใชในการกํากับ/ขับเคลื่อน มีแตเจาหนาที่ผูปฏิบัติตองมา

กําหนดการขับเคล่ือนซึ่งเปนการยากที่จะใหเปนอยางรูปธรรม หากผูบริหารไมเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม

อยางแทจริง 

   ๒) เห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

   ๓) อยากใหบังคับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกหนวยงาน มีสวนรวมและแสดงขอคิดเห็น 

โดยอาจต้ังมาตรการวาหากไมตอบกลับจะมีผลถึงคะแนนประเมินของหนวยงานและเงินเดือน การตอบ

แบบสอบถามกลับ อยากใหสงลิงคมาที่ ก.พ. โดยตรง ไมผานทางหนวยงานตนสังกัด เพราะเจาหนาท่ีอาจไมกลา

แสดงความคิดเห็นที่แทจริง 

   ๔) เห็นดวย เน่ืองจากทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐและ

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ทุกคนในหนวยงานจะไดตระหนักถึงการมีจริยธรรมในการใหบริการมากย่ิงขึ้น 

กอเกิดเปนเอกลักษณ และเปนภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน 

   ๕) รีบเสนอ สนช. ดวน 

   ๖) การมี พ.ร.บ. นี้จะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเกรงกลัวตอการกระทําผิดในการปฏิบัติ

หนาท่ีมากย่ิงขึ้น 

   ๗) ยังเปนรูปธรรม และไดกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูออกระเบียบ และควรมีกรอบท่ี

ชัดเจน และควรกําหนดบทลงโทษ ใน พ.ร.บ. ดวย เพราะที่ผานมาขาราชการท่ีไมมีจริยธรรม ไมมีบทลงโทษท่ี

ชัดเจน ทําใหขาราชการผูนอยถูกรังแกและไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งมีใหเห็นในหนวยงานเปนประจํา โดยทํา

กระบวนการใหถูกแตเปนการผิดจริยธรรม 



๖ 
 

   ๘) ควรรวมระบุใหชัดเจนถึงทหาร ตํารวจ องคกรอิสระ และรัฐวิสาหกิจดวย ตองมี

จริยธรรมอยูภายใตระเบียบเดียวกัน 

   ๙) ควรกําหนดวาหนวยงานจริยธรรมที่ต้ังขึ้นในแตละหนวยงานมีสถานภาพเชนใด 

เพราะจากการดําเนินการเกือบ ๑๐ ปท่ีผานมา เน่ืองจากความไมชัดเจน จึงเปนงานฝาก หนวยจริยธรรมจึงมี

ผู รับผิดชอบแตกตางกันไปตามสภาพของการบริหารในแตละหนวยงาน หนวยงานมิไดใหความสําคัญกับ 

หนวยจริยธรรมท่ีต้ังขึ้น ไมมีบทบาทมากไปกวาการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมตามแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไมมีอัตรากําลัง ต้ังขึ้นลอย ๆ เปนภาระ ทําใหเสียเวลาตอการปฏิบัติภารกิจหลัก  

เมื่อพิจารณาตามรางแผนยุทธศาสตรชาติฯ ท่ีกําลังเปดใหแสดงความเห็นขณะน้ี มีประเด็นยุทธศาสตรใหภาครัฐมี

ขนาดเล็กลง ดังน้ัน การจะต้ังขึ้นซ้ําซอนกับศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริต คงไมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 

และเปลืองงบประมาณหากตองจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ดังเชนท่ีผานมา 

   ๑๐) เห็นควรเพิ่มเติมครอบคลุมรวมถึงผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และ

นักการเมืองทองถิ่น ทุกประเภท ทุกระดับ 

    


