
   
 

ข้อเสนอการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรม 

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

๑. ที่มา 

๑.๑ ประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน  ซึ่ งจัดท าขึ้นตามรั ฐธรรมนูญ                   
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ ก าหนดให้มี “องค์กรคุ้มครองจริยธรรม” 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
จริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ท าหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ส่งเสริม
และให้ค าแนะน าการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ โดยคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
กลไกท่ีอยู่ในรูปองค์คณะ มีองค์ประกอบของกรรมการท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ข้าราชการประจ า ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยถ่วงดุลอ านาจทางบริหาร
และการวินิจฉัยของผู้บริหารของส่วนราชการ คุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการท่ี
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง  

๑.๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีได้มีการประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยสาระส าคัญของกฎหมายได้ก าหนดให้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” คือ 
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบด้วย  

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 

๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  

๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  



 

โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว องค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่าง ๆ จะต้องน าไปใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 
และใช้เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ี
ควรหรือไม่ควรกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งจะท าให้ประมวลจริยธรรมท่ีจัดท าขึ้นมีความสอดคล้อง
และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกฎหมายก าหนด  

พระราชบัญญัตินี้  ได้ก าหนดกลไกเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม                    
๓ ระดับ ดังนี้ 

 ๑) กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)       
มีหน้าท่ี เสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ก าหนดกระบวนการรักษา
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ วางมาตรการหรือหลักเกณฑ์การน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้  
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมาตรการท่ีใช้บังคับกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ด าเนินการต่อคณะรัฐมนตร ี 

๒) กลไกระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  มีหน้าท่ีจัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าการใช้
บังคับประมวลจริยธรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้มีการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ใช้ในการบริหารงานบุคคล และเชื่อมโยงนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลเสนอต่อ ก.ม.จ.  

๓) กลไกระดับหน่วยงาน มีหน้าท่ีจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพิ่มเติมจาก
ประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงให้มีการน าพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคลล การก าหนดกลไก
ดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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๒. สรุปสภาพปัญหาของกลไกคณะกรรมการจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. ได้ส ารวจสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนกลไก
คณะกรรมการจริยธรรม โดยการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส านักงาน ก.พ. กับ
คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของ
กลไกคณะกรรมการจริยธรรม สรุปได้ดังนี้ 

(๑) ด้านองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม  

(๑.๑) การก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ เลือกประธานกรรมการ
จริยธรรม และการให้หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเป็นการจ ากัดตัวบุคคลและดุลพินิจในการคัดเลือก และเห็นว่า ในการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรให้ข้าราชการได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วย 

 (๑.๒) การให้ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปด ารงต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และเป็นเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมนั้น อาจมีผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหารส่วนใหญ่มี
ภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบจ านวนมาก อีกท้ังควรพิจารณาให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการท าท าหน้าท่ี
เป็นท้ังกรรมการและเลขานุการด้วย  

 (๑.๓)  คุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ ได้แก่             
(๑) ประธานกรรมการจริยธรรมซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความ
ซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. (๒) กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคย                 
ถูกลงโทษทางวินัยและ (๓) เป็นผู้มีเกียรติเป็นท่ียอมรับของส่วนราชการนั้น เป็นคุณสมบัติอย่าง
กว้างท่ีควรมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดท่ีชัดเจนเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

 (๑.๔) ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าการเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ อาทิ อาจรวมถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีความเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องทางศีลธรรม มีประวัติทางการเงินท่ีดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ  
ไม่เคยมีพฤติธรรมช่วยเหลือญาติ เพ่ือนฝูง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส หรือมี
ภาวะผู้น าด้วย เป็นต้น 



 

 (๑.๕) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าท่ีในคณะกรรมการจริยธรรมค่อนข้าง
สรรหาได้ยากและมีส่วนกระทบต่อระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   

 (๑.๖) วิธีการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมควรมีมาตรฐาน การสรรหาใน
รูปแบบเดียวกัน 

 (๑.๗) คณะกรรมการจริยธรรมควรมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งท่ีมาก
เพียงพอในการท าหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่อง 

(๒) ด้านอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม   

 (๒.๑)  มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติเป็นจ านวน
มากแต่ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายท่ีให้อ านาจด าเนินการ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  

 (๒.๒) คณะกรรมการจริยธรรมจะท าหน้าท่ีได้มากหรือน้อยขึ้นกับการให้
ความส าคัญของหัวหน้าส่วนราชการ 

 (๒.๓)  ในทางปฏิบัติมีหน่วยงานต่าง ๆ (อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท.  ส านักงาน ก.พ.ร.  กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ) ได้มอบหมาย
ให้ส่วนราชการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์ชาติอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งควรเป็น
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมท่ีจะเป็นหลักในการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าการ
ด าเนินการ 

 (๒.๔) ขาดความเชื่อมโยงบทบาท ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรมกับ 
คณะกรรมการฯ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง  
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจั งหวัด  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น   

(๓) ด้านการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรม 

 (๓.๑) คณะกรรมการจริยธรรมยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และยังไม่
สามารถท าหน้าท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการได้ 

 (๓.๒)  ขาดคู่มือและเครื่องมือประกอบการด าเนินการ  
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 (๓.๓)  คณะกรรมการจริยธรรมมีการแต่งตั้งไม่พร้อมกันท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกอบรม/ปฐมนิเทศให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมคณะใหม่ 

(๔) ด้านการติดตามประเมินผล 

 คณะกรรมการจริยธรรมขาดองค์ความรู้ และเครื่องมือส าหรับการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และไม่มั่นใจในอ านาจของ
คณะกรรมการจริยธรรมตามข้อ ๑๕(๗) ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนท่ีให้ประเมิน     
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และอาจไม่เหมาะสมในทาง
ปฏิบัติด้วย  

๓. ข้อเสนอการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 

เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นกลไกการส่งเสริมจริยธรรมในระดับหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส านักงาน ก.พ. จึงเห็นควรมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ คุณสมบัติของกรรมการ 
รวมถึงขั้นตอนด าเนินการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ คณะกรรมการจริยธรรมควรมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยถ่วงดุลอ านาจทางบริหาร
และการวินิจฉัยของผู้บริหารของหน่วยงาน คุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

โดยคณะกรรมการจริยธรรมควรมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังนี้  

(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

(๒) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรม 

(๓) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือ               
ฝ่าฝืนจริยธรรม 

(๔) ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 



 

(๕) เสริมสร้างการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรม ประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

(๖) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๗) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม การน าพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้บริหารและข้าราชการไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม 

(๑) ประธานกรรมการ ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งสังคมยอมรับว่าเป็นผู้ท่ีมีเกียรติ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ควรประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากเป็น
ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และควรให้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงและน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงาน ควรพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาเชิญผู้บริหารจากภาคเอกชน สื่อมวลชน สภาหอการค้า 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้บัญชาการหน่วยงานเหล่าทัพ ต ารวจ หรื ออดีตผู้บริหาร                         
ส่วนราชการ ท้ังนี้ ต้องเป็นผู้ท่ีมีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่าง ๆ  

(๔) กรรมการและเลขานุการ อาจพิจารณามอบหมายให้รองหัวหน้าหน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบงานด้านจริยธรรม ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ท้ังนี้  คณะกรรมการจริยธรรมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความ                
เสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม มีประวัติทางการเงินท่ีดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องการ                   
ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่เคยถูกร้องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ และหากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐควรพ้นจากการด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 



๗ 
 
โดยคณะกรรมการจริยธรรมควรมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง คราวละ ๓ ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความต่อเนือ่ง  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 

๓.๒ ปรับขั้นตอนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม โดยเสนอให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมพร้อมกันทุกส่วนราชการ เพ่ือใหส้ านักงาน ก.พ. สามารถจัดการปฐมนิเทศ 
ชี้แจงสร้างความใจ แก่คณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่ ให้รับทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม สามารถน าประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดทาง
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

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


