
สรุปประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของส่วนราชการ 
ต่อร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

********** 

๑. ประเด็นนิยามและความเป็นอิสระขององค์กรศาล/ องค์กรอิสระ (ร่างมาตรา ๓) 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

นิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ”  

ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะหมายความรวมถึงหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ขององค์กรอิสระบัญญัติให้คณะกรรมการฯ องค์กรอิสระออกข้อก าหนดทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
ส านักงาน เมื่อคณะกรรมการฯ องค์กรอิสระได้ออกข้อก าหนดทางจริยธรรม
ขึ้นบังคับใช้โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว 
จะต้องส่งให้ ก.ม.จ. พิจารณาตามร่างมาตรา ๖ วรรคสอง หรือไม่ อย่างไร 
หากต้องด าเนินการย่อมขัดต่อหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๒๐  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

นิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  

ควรบัญญัติให้ชัดเจนในร่างมาตรา ๓ ว่าไม่ให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน 
ศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงาน 
ศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีการก าหนดจริยธรรม
ของทางข้าราชการศาลยุติธรรมไว้ในระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม 
ไว้โดยเฉพาะแล้ว 

ศาลยุติธรรม 

นิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ”  

หากพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓ และมาตรา ๓ วรรคสอง 
ที่แยกค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ออกจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอิสระ ดังนั้น ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา 
๒๕๘ ข (๔) ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในฝ่ายบริหารเท่านั้น  

นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  

ค านิยามตามร่างมาตรา ๓ ที่ระบุว่า “....ข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า....” จะหมายความรวมถึงข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ด้วยหรือไม่ 

นิยามค าว่า “องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  

หากมีตีความว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามร่างมาตรา ๓ ครอบคลุมถึงตุลาการ

ส านักงานศาลปกครอง 



๒ 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 
ศาลปกครองแล้ว มีข้อสังเกตว่าโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการ
แบ่งแยกอ านาจศาลออกจากหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และไม่ประสงค์ให้
ฝ่ายบริหารควบคุมจริยธรรมขององค์ก รศาล แม้ว่าศาลยุติธรรมและ 
ศาลปกครองจะไม่มีการบัญญัติให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมออกมาอย่างชัดเจน
ดังเช่นมาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๗๖ วรรคสาม ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ 

        ดังนั้น ควรแก้ไขนิยามความหมาย ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ  
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” ให้เกิดความชัดเจนหรือก าหนดข้อยกเว้น 
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติว่าไม่ครอบคลุมถึงองค์กรศาล ดังเช่นพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ความเป็นอิสระขององค์กรศาล/ องค์กรอิสระ 

เมื่อพิจารณาร่างหมวด ๒ กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม (ร่างมาตรา ๗ ถึง 
ร่างมาตรา ๑๖) และในหมวด ๓ การรักษาจริยธรรม (ร่างมาตรา ๑๗ 
ถึงร่างมาตรา ๑๙) แล้วเห็นว่ามุ่งประสงค์ในการน ากลไกและสภาพบังคับ
ดังกล่าวมาบังคับใช้กับข้าราชการฝ่ายอัยการ อาจขัดแย้งหรือไม่สอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญในหลักประกันความเป็นอิสระของการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรอัยการซึ่งต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  

ส านักงานอัยการสูงสุด 

 

 

 

 ความเป็นอิสระขององค์กรศาล/ องค์กรอิสระ 

การก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องอยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  พุทธศั ก ร าช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๒๐  และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๗ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ยืนยันตามข้อสังเกต ตามหนังสือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ ศร. 
007.1/1021 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้รวบรวม
ข้อสังเกตทีเ่สนอต่อคณะรฐัมนตรเีพ่ือพิจารณาแล้ว 

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

    การก าหนดให้ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ตลอดจนครอบคลุมมาถึงการบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระ จึง
ไม่น่าจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

    



๓ 

  ๒. ประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (ร่างหมวด ๑) 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

ควรเพ่ิมเติมเรื่อง “ไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” 
เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกผู้บังคับบัญชากระท าการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ หรือน าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด 
มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ควรก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีข้อความและความหมายที่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ควรนิยามความหมาย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมทั้ง ๗ ประการให้ชัดเจน 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

   

  ๓. ประเด็นกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม (ร่างหมวด ๒) 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งกลไกในระดับส่วนราชการอีก แต่หากมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งในหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ๆ ควรใช้กลไกทาง 
การบริหารและค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งด้วย 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ควรให้มีสัดส่วนของผู้ที่มิใช่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวนสองคน 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนของสังคมในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีนัยส าคัญ 

ศูนย์คุณธรรม 



๔ 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

ควรเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
๑. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
๒. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่

ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐ 

๓. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๔. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนส าหรับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทสามารถก าหนดประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลาง
และใช้ร่วมกันได้ รวมถึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสามารถก าหนด
รูปแบบและรายละเอียดให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะตามลักษณะหน้าที่ 
และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

ส านักงบประมาณ 

๔. ประเด็นการรักษาจริยธรรม (ร่างหมวด ๓) 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

ควรพิจารณาจัดท าคู่มือหรือเอกสารใดที่รวบรวมหรือก าหนดรายละเอียด 
ของมาตรฐานในการรักษาจริยธรรมแต่ละเรื่องตามที่ปรากฏในร่างมาตรา ๕ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการตามร่างมาตรา ๑๘ ที่ก าหนดให
หนวยงานของรัฐน าพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 
แต่ละคนไปใชประกอบการพิจารณา ในการทดลองปฏิบัติงาน การแตงตั้ง  
การเลื่อนต าแหน ง และการให บ าเหน็จความชอบส าหรับผู นั้นหรือใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ควรพิจารณาก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม เพ่ือให้มีสภาพบังคับ 
ที่เข็มงวดมากขึ้น  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  



๕ 

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

ควรมีการจัดท าคู่มือการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมในการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลให้ถูกต้องตรงกัน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ควรก าหนดตัวชี้วัดส าหรับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในการผลักดันและ
สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามร่างมาตรา ๑๙ ควรก าหนดให้ชัดเจนและไม่มีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเป็น
ความผิดวินัย  

ส านักงบประมาณ 

เพ่ิมถ้อยค ามาตรา ๑๙ “....และเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นยังคงอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการให้ผู้นั้น
ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕. ข้อสังเกตอื่น ๆ  

ข้อสังเกต หน่วยงาน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๑ ได้ก าหนดให้มีกฎหมายกลางว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแผนงานที่ ๒ การจัดท า
มาตรฐานทางจริ ยธรรมส าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มิได้เป็นกฎหมาย 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ต้องจัดท าข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีย่อมสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
ในการตรากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ เช่น 
ความจ าเป็นในการก าหนดให้มี ก.ม.จ. 

   

 

   


