
สิ่งท่ีสงมาดวย   

มาตรการการดำเนินการกรณีขาราชการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ 

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๙.๒/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖)  

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

  โดยท่ีขอกำหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใชประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๓ (๔) กำหนดให ก.พ. กำหนดมาตรการที ่ใชบังค ับกรณีขาราชการ 

มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และระดับความรายแรงของโทษในกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และโดยท่ีขอ ๑๒ การฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผู บังคับบัญชา

ดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ก.พ. จึงกำหนดมาตรการการดำเนินการกรณีขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน 

ลูกจาง และผูปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบของ ก.พ. ฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

๑. การดำเนนิการกรณีมีการฝาฝนจรยิธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวในมาตรการนี้  

หากการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการนั้น เปนการกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืนดวย 

การดำเนินการตามมาตรการนี้ไมเปนการจำกัดสิทธิของสวนราชการที่จะดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือดำเนินการตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

๒. ตามมาตรการนี้ การฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ หมายถึง 

    ๒.๑ ไมปฏิบัติตนตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

    ๒.๒ ไมปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

    ๒.๓ ไมปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๙/ว ๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

    ๒.๔ ไมปฏิบัติตนตามขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการท่ีตนสังกัดหรือไปปฏิบัติราชการ 

    ๒.๕ ไมปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที ่ของรัฐประเภทอื่น ๆ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับจริยธรรม ในกรณีที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ 

๓. การรองเรยีน สามารถดำเนินการไดหลายชองทาง อาทิ การรองเรียนดวยตนเอง รองเรียน

ผานทางโทรศพัท รองเรียนจากชองทางออนไลน สื่อสังคมออนไลน หรอืการรองเรียนจากขาราชการ ประชาชน 



๒ 

 

สื่อมวลชน หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุมงานจริยธรรม บัตรสนเทห อันอาจมีผลกระทบ

ตอภาพลักษณ หรือสรางความเสียหายตอราชการปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน หรือสื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) หรือพบการกระทำที่มีลักษณะเปนการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ท่ีมีหลักฐานเพียงพอจะพิจารณาตอไปไดวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนจริยธรรม  

๔. ใหคณะกรรมการ กลุมงาน สวนงานที่มีหนาที่และภารกิจในดานจริยธรรมประจำสวนราชการ 

หรือหนวยงานกลุมงานจริยธรรม หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมาย นำเรื่องรองเรียน

การฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวน

ราชการหรือพบพฤติกรรมการฝาฝนจริยธรรมที ่ไมถูกตองเกี ่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ มาดำเนินการตาม

กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียน และใหรายงานพรอมทั้งพยานหลักฐาน (ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการ 

หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 

ทั้งนี้ การรายงานกรณีหัวหนาสวนราชการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี 

๕. เมื่อไดรับการรายงานตามขอ ๔ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี พิจารณาและใหมีขอสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน 

โดยตองดำเนินการแจงผลหรือมีการตอบกลับใหผูรองเรยีนทราบโดยเร็ว 

๖. กระบวนการการพิจารณาตามขอ ๕ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้ 

๖.๑ สงเรื่องใหกลุมงานจริยธรรมดำเนินการสืบสวน รวบรวมขอเท็จจริงและตรวจสอบ

พฤติการณการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรม

ของสวนราชการ พรอมทั้งสรุปและสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

๖.๒ ให คณะกรรมการจร ิยธรรมพ ิจารณาและทำหน าท ี ่ตรวจสอบข อเท ็จจริง  

และเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี อาจพิจารณามอบหมายเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาสืบหาขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 

๖.๓ เม่ือผลการพิจารณาปรากฏวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชา 

ชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณ ีสั่งลงโทษทางจริยธรรม 



๓ 

 

๖.๔ ใหกลุมงานจริยธรรมแจงรายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการจริยธรรมรับทราบ

ในฐานะท่ีทำหนาที่ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอกำหนด

จรยิธรรมของสวนราชการ 

๗. การดำเนินการและพิจารณาขอรองเรียนตามขอ ๖ หากผลการพิจารณาปรากฏพฤติการณ

การฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ 

ใหหัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี พิจารณาและสั่ง

ลงโทษทางจริยธรรม ดังตอไปนี้ 

๗.๑ วากลาวตักเตือน  

๗.๒ สั่งใหผูนั้นไดรับการพัฒนา  

๗.๓ ทำทัณฑบนเปนหนังสือ  

๗.๔ ดำเนินการตามมาตรการทางการบริหาร เชน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การยาย

ไปปฏิบัติหนาที่อื่น  

ทั ้งนี ้ ใหมีการบันทึกพฤติกรรมการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบ 

การดำเนินการตามมาตรการที่ใชบังคับหรือดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลดวย และใหสวนราชการ

รายงานการสั่งลงโทษทางจริยธรรมไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด 

๘. การใหความคุมครองผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการและการกันเปนพยาน  

ใหดำเนินการ ดังนี้  

   ๘.๑ ใหถือวาการใหขอมูล หรือการเปนพยาน หรอืการสงเอกสารหลักฐาน เปนการปฏิบัติ

ราชการ 

  ๘.๒ ผูบังคับบัญชาจะตองไมกลั่นแกลงในทางใด ๆ ตอผูใหขอมูลหรือใหถอยคำในฐานะพยาน 

  ๘.๓ ผูบังคับบัญชาจะตองใหความคุมครองแกผูใหขอมูล หรือใหถอยคำในฐานะพยาน  

โดยมิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูจากผูถูกรองเรียนหรือผูมีสวนเก่ียวของ  

 ๘.๔ คณะกรรมการ กลุมงาน สวนงานท่ีมีหนาที่และภารกิจในดานจริยธรรมประจำสวนราชการ 

หรือหนวยงานกลุมงานจริยธรรม หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมายดำเนินการรับเรื่อง

และรายงานเรื่องรองเรียนเสนอหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี เพื่อพิจารณากันบุคคลผูมีสวนรวมในการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการไวเปนพยาน  

  ๘.๕ ผู บ ังค ับบัญชาอาจพิจารณาใหรางวัลหรือบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

แกผูใหขอมูลหรือใหถอยคำในฐานะพยานอันเปนประโยชนและเปนผลดียิ ่งตอราชการได โดยผูใหขอมูล 



๔ 

 

ตองมิไดมีสวนรวมในการกระทำที่เปนการฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

และขอกำหนดจริยธรรมของสวนราชการ  

  ๘.๖ ผ ู  ให ข อม ูลหรือให ถ อยคำในฐานะพยานสามารถร องขอความเปนธรรมตอ

คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อพิจารณาหากถูกกลั่นแกลงอันเปนผลจากการใหขอมูล หรือใหถอยคำในฐานะพยาน 

และในกรณมีีประเด็นขอวินิจฉัยใหคณะกรรมการจริยธรรมเสนอ ก.พ. พิจารณา 

๙. ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาการดำเนินการใดไมเปนไปตามมาตรการนี้ ใหแจงหัวหนาสวนราชการ 

หรือผู บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาและดำเนินการ 

ใหถูกตองตอไป 

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

 


