
ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน   คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�) อํานาจหน�าที่คณะกรรมการจริยธรรม (๑) ควบคุม กํากับ ส�งเสริม และให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรม           (๒) สอดส�องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในกรณีที่มีข�อสงสัยหรือมีข�อร�องเรียนว�ามีการฝ-าฝ.นจริยธรรม ให�ส�งเรื่องให�หัวหน�าส�วนราชการ (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดป3ญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรม  (๔) ส�งเรื่องให� ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว�าเรื่องนั้นเป8นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว�างหลายส�วนราชการ (๕) คุ�มครองและประกันความเป8นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรม           (๖)  คุ�มครองข�าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา (๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน�าส�วนราชการต�อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรมของส�วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหน�งข�าราชการในกลุ�มงาน (๘) เสนอแนะการแก�ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต�อ ก.พ. (๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
(๑) ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตรEการส�งเสริมจริยธรรมของหน�วยงาน (๒) ควบคุม กํากับ ส�งเสริม และให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรม (๓) สอดส�อง ดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตรวจสอบข�อเท็จจริงเมื่อมีกรณีร�องเรียนกล�าวหาหรือมีข�อสงสัยว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไม�เหมาะสม หรือฝ-าฝ.นจริยธรรม (๔) ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด�านจริยธรรมของหน�วยงาน (๕) เสริมสร�างการทํางานร�วมกันระหว�างคณะกรรมการจริยธรรม ประสานความร�วมมือกับคณะกรรมการ องคEกรหรือหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง  (๖) รณรงคE ส�งเสริมความเข�าใจต�อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมเจ�าหน�าที่ของรัฐ ตลอดจนสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชน (๗) ให�คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู�บริหารและข�าราชการไปใช�ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน�วยงาน (๘) เสนอมาตรการส�งเสริมและมาตรการบังคับสําหรับเจ�าหน�าที่ของส�วนราชการ 



ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�) องค�ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม • ประธาน   - ซึ่งหัวหน�าส�วนราชการเสนอจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกผู�มีความซื่อสัตยEเป8นประจักษE  
• กรรมการ -  กรรมการผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ ๒ คน      -  กรรมการซึ่งเป8นข�าราชการในส�วนราชการที่ได�รับคัดเลือกจากข�าราชการ พนักงานราชการและลูกจ�างของส�วนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แต�ละส�วนราชการเห็นสมควร ๒ คน -  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน�าส�วนราชการและรองหัวหน�าส�วนราชการร�วมกันเสนอ ๒ คน เลขานุการ  - หัวหน�ากลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรม (ตําแหน�งประเภทบริหารต�นขึ้นไป)  

• ประธานกรรมการ ควรเป8นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกหน�วยงานที่มีความรู�ความสามารถ มีประสบการณEและผลงานด�านการส�งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข�าใจในบทบาทภารกิจของหน�วยงาน  โดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งสังคมยอมรับว�าเป8นผู�ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตยE สุจริต  
• กรรมการโดยตําแหน�ง ควรประกอบด�วยหัวหน�าส�วนราชการ เนื่องจากเป8นผู�ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานด�านจริยธรรมให�เกิดผลในทางปฏิบัติได�อย�างเป8นรูปธรรม และควรให�มีกรรมการซึ่งเป8นผู�บริหารที่ได�รับมอบหมายรับผิดชอบงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให�สามารถเชื่อมโยงและนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช�กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน�วยงาน 
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน�วยงาน ควรพิจารณาผู�ทรงคุณวุฒิจากภาคส�วนต�าง ๆ โดยอาจพิจารณาเชิญผู�บริหารจากภาคเอกชน สื่อมวลชน สภาหอการค�า รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ผู�บัญชาการหน�วยงานเหล�าทัพ ตํารวจ หรืออดีตผู�บริหารส�วนราชการ ทั้งนี้ ต�องเป8นผู�ที่ภาคส�วนต�าง ๆ ให�การยอมรับว�าเป8นผู�ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตยE สุจริตเป8นที่ยอมรับของหน�วยงาน                
• กรรมการและเลขานุการ อาจพิจารณามอบหมายให�รองหัวหน�าหน�วยงานที่รับผิดชอบงานด�านจริยธรรม ทําหน�าที่เป8นกรรมการและเลขานุการ  



ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
๓  

 คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�) คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม ๑) สัญชาติไทย ๒) อายุไม�ต่ํากว�า ๓๕ ปM ๓) ต�องไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปนี้      (๑) เป8นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช      (๒) เป8นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง      (๓) เป8น/เคยเป8นบุคคลล�มละลายทุจริต      (๔) เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพยEสินตกเป8นของแผ�นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยEสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ      (๕) เคยต�องคําพิพากษาให�จําคุกในความผิดฐานทุจริตต�อหน�าที่      (๖) เคยถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น      (๗) เคยถูกลงโทษให�ไล�ออก ปลดออกหรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นของรัฐ      (๘) ต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกแม�จะมีการรอการลงโทษ เว�นแต�เป8นการรอลงโทษในความผิดอันได�กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท     (๙) ไม�เป8นผู� ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการจริยธรรมเกินกว�า  ๓ ส�วนราชการ 
       คณะกรรมการจริยธรรมจะต�องเป8นผู�มีความประพฤติดี ไม�มีความเสื่อมเสียหรือบกพร�องทางศีลธรรม มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม�มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องการล�วงละเมิดทางเพศไม�เคยถูกร�องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชนE และหากเป8นผู�ทรงคุณวุฒิที่เคยดํารงตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐควรพ�นจากการดํารงตําแหน�งมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปM   



ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�) แนวทางการแต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (๑) ให�คณะกรรมการจริยธรรมมีวาระการดํารงตําแหน�งสองปM นับแต�วันที่ ก.พ. มีประกาศแต�งตั้ง และให�ดํารงตําแหน�งได�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน          ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพ�นจากตําแหน�งตามวาระและยังมิได�แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมใหม� ให�คณะกรรมการจริยธรรมนั้นปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�าจะได�แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมใหม� นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการจริยธรรมพ�นจากตําแหน�งเมื่อ           (๑) ตาย           (๒) ลาออก           (๓) พ�นจากการเป8นข�าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ�างในสังกัด ส�วนราชการนั้น สําหรับกรรมการตามข�อ ๑๔ (๒) และ (๓) หรือพ�นจากตําแหน�งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการสําหรับกรรมการตามข�อ ๑๔ (๒)           (๔) เป8นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง           (๕) ถูกลงโทษทางวินัย           (๖) ต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�ได�รับโทษจําคุก           (๗) เป8นบุคคลล�มละลาย 
 

ระยะเวลาการสรรหา (หนังสือเวียน ว ๖/๒๕๕๕) การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมให�เป8นไปตามหลักเกณฑEและวิธีการที่องคEกรกลางบริหารงานบุคคล องคEกร หรือหน�วยงานของรัฐที่มีหน�าที่ จัดทําประมวลจริยธรรมกําหนด โดยคณะกรรมการ



ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
๕  

 คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�) (๑) ให�คณะกรรมการจริยธรรมมีวาระการดํารงตําแหน�งสองปM นับแต�วันที่ ก.พ. มีประกาศแต�งตั้ง และให�ดํารงตําแหน�งได�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน (๒) ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพ�นจากตําแหน�งตามวาระ  ให�ส�วนราชการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการจริยธรรมตามข�อ ๑๔ (๑) - (๔) รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ได�รับการสรรหาให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันครบวาระ และแจ�งให�สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการเพื่อแต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และประกาศรายชื่อผู�ได�รับการสรรหาไว�ในเว็บไซตEของสํานักงาน ก.พ. เพื่อให�ทราบโดยทั่วไปเป8นเวลาอย�างน�อยสิบห�าวัน           สําหรับการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมตามข�อ ๑๔ (๓) อาจจัดให�มีการขึ้นบัญชีรายชื่อข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับการคัดเลือกตามลําดับคะแนนก็ได� ทั้งนี้ ระยะเวลาการขึ้นบัญชีให�เท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการจริยธรรมนั้น (๓) ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการจริยธรรมว�างลงก�อนครบวาระ ให�ส�วนราชการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ ตามข�อ ๑๔ (๑) หรือกรรมการจริยธรรม ตามข�อ ๑๔ (๒) - (๔) แทนตําแหน�งที่ว�างให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน แต�ถ�าวาระการดํารงตําแหน�งเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร�อยยี่สิบวัน จะไม�ดําเนินการสรรหากรรมการจริยธรรม ตามข�อ ๑๔ (๒) (๔) แทนตําแหน�งที่ว�างนั้นก็ได� 
จริยธรรมควรมีระยะเวลาดํารงตําแหน�งคราวละ ๓ ปM เพื่อให�การปฏิบัติงานมีความต�อเนื่อง 



ศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ข�อเสนอการปรับอํานาจหน�าที่และองค�ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน  คณะกรรมการจริยธรรม (เดิม) คณะกรรมการจริยธรรม (ใหม�)            ให�ผู�ได�รับการแต�งตั้งเป8นประธานกรรมการหรือกรรมการจริยธรรมแทนตําแหน�งที่ว�าง ปฏิบัติหน�าที่อยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระที่เหลืออยู�ของผู�ซึ่งตนแทน           (๔) ในกรณีที่ ตําแหน�งประธานกรรมการ หรือกรรมการจริยธรรมว�างลงก�อนครบวาระ หากมีผู�ดํารงตําแหน�งเหลืออยู�กึ่งหนึ่ง  ให�คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปได�  


