
๑ 

 

สรุปผลการประชุมหนวยงานที่มีขอสังเกตตอรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....  

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

๑. ที่มา 

 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... แจงคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ใหสํานักงาน ก.พ. รับรางพระราชบัญญัติฯ ไปพิจารณารวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดขอยุติ กอนเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น 

 ฝายเลขานุการคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญของสํานักงาน ก.พ. 

ไดจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอสังเกตของหนวยงานและแนวทางการชี้แจงในการประชุม 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และขอความเห็นของที่ปรึกษาคณะทํางานฯ ตอขอสังเกตของ

หนวยงาน  

๒. ประเด็นขอสังเกตและผลการพิจารณา 

 ศูนยสงเสริมจริยธรรม และฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดศึกษาประเด็นขอสังเกตและ 

ความเห็นของสวนราชการตอรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... พบวามีหนวยงาน 

จํานวน ๒๔ หนวยงาน เห็นดวยในหลักการ จํานวน ๙ หนวยงาน และมีขอสังเกต จํานวน ๑๕ หนวยงาน 

จึงไดจัดทําสรุปขอสังเกตและแนวทางการชี้แจงหนวยงานที่มีขอสังเกต ตามที่คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ. ใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

 ๒.๑ รางมาตรา ๓ : คํานิยาม “หนวยงานของรัฐ” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” และความเปนอิสระ

ขององคกรศาล/ องคกรอิสระ 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ควรระบุใหชัดเจนวาจะหมายความรวมถึงหนวยธุรการขององคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ดวยหรือไม อยางไร เมื่อองคกรอิสระออกขอกําหนดทางจริยธรรม

ขึ้นบังคับใชโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว 

จะตองสงให ก.ม.จ. พิจารณาตามรางมาตรา ๖ วรรคสอง หรือไม อยางไร หาก

ตองดําเนินการยอมขัดตอหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๕ 

และมาตรา ๒๒๐ 

 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาต ิ



๒ 

 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ควรบัญญัติใหชัดเจนในรางมาตรา ๓ วาไมใหหมายความรวมถึงหนวยงาน 

ศาลยุติธรรมและขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องจากหนวยงาน 

ศาลยุติธรรมและขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม มีการกําหนดจริยธรรม

ของทางขาราชการศาลยุติธรรมไวในระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรมไว

โดยเฉพาะแลว 

ศาลยุติธรรม 

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓ และมาตรา ๓ วรรคสอง มีเจตนารมณที่แยกคําวา 

“หนวยงานของรัฐ” ออกจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอิสระ 

ดังนั้น คําวา “หนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๒๕๘ ข (๔)  

ตองเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในฝายบริหารเทานั้น และควรแกไขนิยาม

ความหมาย คําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” และ  “องคกรกลางบริหารงานบุคคล” 

ให เกิดความชัดเจนหรือกําหนดขอยกเวนไว ในรางพระราชบัญญัติฯ  

วาไมครอบคลุมถึงองคกรศาล ดังเชนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สํานักงานศาลปกครอง 

รางพระราชบัญญัติฯ หมวด ๒ กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม (รางมาตรา ๗ 

ถึงรางมาตรา ๑๖) และในหมวด ๓ การรักษาจริยธรรม (รางมาตรา ๑๗ 

ถึงรางมาตรา ๑๙) แลวเห็นวามุงประสงคในการนํากลไกและสภาพบังคับ

ดังกลาวมาบังคับใชกับขาราชการฝายอัยการ อาจขัดแยงหรือไมสอดคลอง 

กับรัฐธรรมนูญในหลักประกันความเปนอิสระของการบริหารงานบุคคล 

ขององคกรอัยการซึ่งตองดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  

สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

 

 

การกําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ช. ตองอยูภายใตรางพระราชบัญญัติจริยธรรม

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... ดังกลาว ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๐ และร าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๗ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดจัดตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไมใช

หนวยงานราชการที่สังกัดฝายบริหาร การกําหนดใหประมวลจริยธรรมของ

เจาหนาที่ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินอยูภายใตการตรวจสอบของ ก.ม.จ. 

จึงไมนาจะสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมถึงหลักความเปน

อิสระขององคกรอิสระ 

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

  



๓ 

 

          แนวทางการชี้แจง 

  การบัญญัตินิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ”และ”เจาหนาที่ของรัฐ” ตามรางมาตรา ๓ 

คณะทํางานฯ ไดนํารูปแบบมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัตินิยามใหครอบคลุมหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท 

ซึ่งรวมถึงขาราชการตุลาการดวย  

  อยางไรก็ดี การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตุลาการ มิไดมีกระบวนการดําเนินการ

เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ หากขาราชการพลเรือนสามัญ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติ 

ในมาตรา ๙๒ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการสั่งลงโทษผูที่ถูกชี้มูล โดยใหถือเอารายงานและเอกสาร 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของสวนราชการตนสังกัด โดยไมตองดําเนินการ

สอบสวนอีก  

  สวนกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลขาราชการตุลาการ มาตรา ๙๒ วรรคสอง บัญญัติ 

ใหถือเอารายงานหรือเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน แตมิไดกําหนด 

ใหถือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยโดยไมตอง 

ทําการสอบสวนอีก  

  เมื่อพิจารณาขอสังเกตของศาลปกครองที่วา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ตองการแยก

องคกรศาลออกจากฝายบริหารและไมประสงคที่จะใหฝายบริหารควบคุมจริยธรรมของศาลนั้น เห็นวา 

เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เปน

ตนแบบในการกําหนดนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามรางมาตรา ๓ มีการ

บัญญัติวิธีการดําเนินการขาราชการพลเรือนสามัญกับขาราชการตุลาการแตกตางกัน กับทั้งความเห็น 

ของศาลปกครองกรณีหากมีการบังคับใชรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... แลวอาจเปน

การควบคุมจริยธรรมขององคกรศาลโดยฝายบริหาร เห็นวา แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ จะกําหนดอํานาจหนาที่ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ แยกจากกันแตบทบัญญัติ 

มาตรา ๗๖ วรรคสาม กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมสําหรับใชบังคับกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งยอม

หมายถึงองคกรศาลดวย ประกอบกับมาตรา ๒๑๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ก็ไดกําหนดใหองคกรศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ที่มีมาตรฐานจริยธรรมแยกจากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๗๖ 

วรรคสาม โดยไมไดรวมองคกรศาลอื่นๆ และอัยการ ซึ่งอาจเปนไปไดวาอัยการและองคกรศาลอื่นมีการกําหนด

จริยธรรมของตนแลว  

  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงเห็นควรศึกษาในเรื่องนี้ซึ่งอาจมี ๒ ทางเลือก ประการแรก 

คือ คงนิยามในรางมาตรา ๓ เชนเดิม แตกําหนด สาระ กลไก หรือ สภาพบังคับ สวนใดสวนหนึ่งใหม ี

ความแตกตางระหวางองคกรศาลกับหนวยงานของรัฐอื่น (คลายกับที่บัญญัติ ในมาตรา ๙๒ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) หรือกําหนด



๔ 

 

นิยามตามรางมาตรา ๓ ใหม โดยดําเนินการเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาองคกรดังกลาวจะอยูใตบังคับของ 

รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ... หรือไม แลวนําขอสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัต ิ

ในหลักการและดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจสอบรางกฎหมายตอไป  

  ทั้งนี้ การดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ที่แกไขปรับปรุง มิไดครอบคลุมขาราชการตุลาการและอัยการแตครอบคลุมขาราชการธุรการของหนวยงาน

ดังกลาว 

    ขอยุต ิ

       ที่ประชุมเห็นควรดําเนินการตามทางเลือกแรก คือ คงนิยามในรางมาตรา ๓ เชนเดิม 

แตกําหนด สาระ กลไก หรือสภาพบังคับ ใหมีความแตกตางระหวางหนวยงานของรัฐกับองคกรอิสระและศาล 

โดยมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา ๕ ของรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

ใหใชเปนมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท สําหรับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม 

ในหมวด ๒ และการรักษาจริยธรรม ในหมวด ๓ ใหใชสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ยกเวนเจาหนาที่

ของรัฐในองคกรอิสระและศาล 

  ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมขอยืนยันตามขอสังเกตเดิมที่ไดเสนอไปยังสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

 ๒.๒ รางหมวด ๑ : สาระของมาตรฐานทางจริยธรรม 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ควรเพิ่มเติมเรื่อง “ไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” 

เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐถูกผูบังคับบัญชากระทําการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ หรือนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใด 

มาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําใหใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปน

คุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาต ิ

ควรกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมใหมีขอความและความหมายที่ชัดเจน

ในทางปฏิบัติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ควรนิยามความหมาย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง ๗ ประการใหชัดเจน 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรมีขอความและความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได เพื่อประโยชน

ในการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทจะ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



๕ 

 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ไดอาศัยเปนแนวทางในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของ

รัฐประเภทนั้นๆ จึงควรกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมใหมีขอความหมาย

และมีรายละเอียดที่ชัดเจน เชน พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองตาม

กฎหมายและทํานองคลองธรรมและมีจิตสํานึกที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง มีมโน

สุจริต พึงมีสํานึกรับผิดชอบตอความเปนขาราชการ หนาที่ราชการ และการ

ใหบริการ หรือ พึงปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

พึงรักษามาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โปรงใส ตรวจสอบได เปนตน  

 

แนวทางการชี้แจง 

  ๑. การกําหนดคําอธิบายหรือคํานิยามความหมายของมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ 

สํานักงาน ก.พ. ไดเตรียมขอมูลสําหรับการจัดทําคูมือคําอธิบายหรือคํานิยามความหมายของมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมและตัวอยางแนวทางการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในขั้นตอนตางๆของกระบวนการ

บริหารงานบุคคล ตามขอมูลที่ไดจากขอสังเกตที่ประชุมองคกรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อจัดทํามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมและการสัมมนาเรื่องแนวทางการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงาน

บุคคล 

  ๒. ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นดวยกับ 

รางพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... และมีขอสังเกตวาควรกําหนดอํานาจหนาที ่

ใหคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) เพิ่มเติม โดยสามารถกําหนดมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมเพิ่มเติมจากมาตรา ๕ โดยอาจออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี หรือระเบียบ ก.ม.จ. หรือ 

กฎ ระเบียบอ่ืน ตามที่เห็นสมควร 

  ขอยุต ิ

เห็นควรรับขอสังเกตของหนวยงานเพื่อปรับแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ในชั้นการตรวจสอบ

รางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๓ รางหมวด ๒ : กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ยังไมมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งกลไกในระดับสวนราชการอีก แตหากม ี

ความจําเปนที่จะตองจัดตั้งในหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ควรใชกลไกทาง 

การบริหารและคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดตั้งดวย 

สํานักงาน ก.พ.ร. 



๖ 

 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ควรใหมีสัดสวนของผูที่มิใชเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 

สองคน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นของสังคมในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของเจาหนาที่รัฐอยางมีนัยสําคัญ 

ศูนยคุณธรรม 

ควรเพิ่มเติมลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกต ิ

๒. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่

ราชการหรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตาม

กฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 

๓. อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

๔. เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนสําหรับองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่

ของรัฐแตละประเภทสามารถกําหนดประมวลจริยธรรมที่เปนมาตรฐานกลาง

และใชรวมกันได รวมถึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐแตละแหงสามารถ

กําหนดรูปแบบและรายละเอียดใหเหมาะสมเปนการเฉพาะตามลักษณะ

หนาที่และอํานาจของหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักงบประมาณ 

อํานาจ ก.ม.จ.  ตามรางมาตรา ๑๔ หรือการกําหนดใหผูบังคับบัญชาม ี

ดุลยพินิจหรือบทสันนิษฐานบางประการ ตามรางมาตรา ๑๘ และรางมาตรา 

๑๙ อาจไปลวงล้ําหรือขัดหรือแยงกับหลักประกันความเปนอิสระของ

หนวยงานธุรการของศาลในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๑๙๓ บัญญัติรับรองและคุมครองไว 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  

   แนวทางการชี้แจง 

 ๑. การจัดตั้งกลไกในระดับสวนราชการและความซ้ําซอนกับศูนยปฏิบัติการตอตาน 

การทุจริต (ศปท.) สํานักงาน ก.พ. อยูระหวางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยม ี

การทบทวนบทบาทภารกิจ หนาที่ และอํานาจของกลุมงานคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ เพื่อบูรณาการทํางานดานการสงเสริม



๗ 

 

คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพ กําหนดใหมี

หนวยงานและผูรับผิดชอบงานดังกลาวที่ชัดเจนโดยใชกลไกเดิมที่มีอยูของสวนราชการ  

 ๒. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. . . .. มาตรา ๑๕  

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ ก.ม.จ. 

รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ ก.ม.จ. หรือตามที่ ก.ม.จ. 

มอบหมาย ซึ่งไมเปนการจัดตั้งกลไกในระดับสวนราชการเพ่ิมขึ้นใหม 

 ขอยุต ิ

เห็นควรรับขอสังเกตของหนวยงานเพื่อปรับแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ในชั้นการตรวจสอบ

รางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๔ รางหมวด ๓ : การรักษาจริยธรรม 

ขอสังเกต หนวยงาน 

ควรพิจารณาจัดทําคูมือหรือเอกสารใดที่รวบรวมหรือกําหนดรายละเอียด 

ของมาตรฐานในการรักษาจริยธรรมแตละเรื่องตามที่ปรากฏในรางมาตรา ๕ 

เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถนําหลักการตามรางมาตรา ๑๘ ที่กําหนดให

หนวยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

แตละคนไปใชประกอบการพิจารณา ในการทดลองปฏิบัติงาน การแตงตั้ง  

การเลื่อนตําแหนง และการใหบําเหน็จความชอบสําหรับผู นั้นหรือใน

กระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงการตางประเทศ 

ควรพิจารณากําหนดบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตาม เพื่อใหมีสภาพบังคับ 

ที่เข็มงวดมากขึ้น  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  

ควรมีการจัดทําคูมือการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมในการรักษาจริยธรรม

ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใชประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงาน

บุคคลใหถูกตองตรงกัน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ควรกําหนดตัวชี้วัดสําหรับหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานในการผลักดันและ

สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐสูการปฏิบัติได

อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามรางมาตรา ๑๙ ควรกําหนดใหชัดเจนและไมมีปญหาในการบังคับใชกฎหมาย

วาดวยการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมเปนความผิดวินัย  

สํานักงบประมาณ 



๘ 

 

ขอสังเกต หนวยงาน 

เพิ่มถอยคํามาตรา ๑๙ “....และเห็นวาถาใหผูนั้นยังคงอยูเปนเจาหนาที่ของ

รัฐตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง ใหดําเนินการให

ผูนั้นออกจากการเปนเจาหนาทีข่องรัฐ”  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  แนวทางการชี้แจง 

  ๑. สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการสัมมนา เรื่อง การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช 

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลรวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสรางองคความรูและแลกเปลี่ยน

ความเห็นระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆ สวนราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

เกี่ยวกับแนวทางการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสํานักงาน ก.พ. อยูระหวาง

การรวบรวมตัวอยางและความเห็นของหนวยงานมาประกอบการจัดทําคูมือการนําพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ไปใชในการบริหารงานบุคคลตอไป สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ อยูระหวางการปรับปรุงประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนใหสอดคลองกับขอเสนอการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๗๖ วรรคสาม ที่ ก.พ. รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆ จัดทําขึ้นและสํานักงาน ก.พ. 

อยูระหวางการศึกษาเพื่อหาขอสรุปในการนํามาตรฐานจริยธรรมดังกลาว ไปกําหนดในหลักเกณฑ 

วิธีการการทดลองปฏิบัติงาน การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และการใหบําเหน็จความชอบหรือกระบวนการ

บริหารงานบุคคลอื่น ซึ่ งการดํา เนินการอาจไมจํ าเปนตองแก ไขกฎหมาย แตอาจใชหนังสือเวียน 

หรือแนวทางอื่นที่คลองตัว ในการแทรกมาตรฐานจริยธรรมเขาไปในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

และอาจกําหนดตัวชี้วัดสําหรับหัวหนาสวนราชการและหนวยงานในราชการพลเรือนเพื่อเปนตัวอยาง 

ใหกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆและหนวยงานของรัฐอื่นดวย 

 ๒. เจตนารมณของรางพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....  

มาตรา ๑๙ ตองการแยกการดําเนินการทางวินัยและจริยธรรมใหชัดเจนและไมทับซอน กลาวคือจริยธรรม 

เปนการดําเนินการเพื่อปองปรามและวินัยเพื่อปราบปราม หากกรณียังฟงไมไดวากระทําผิดวินัย ตองมา

พิจารณาทางจริยธรรมวามีการกระทําที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม และในกรณีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอันมีลักษณะรายแรงหรือเปนกรณีกระทําซ้ําหรือบอยครั้ง ถาใหผูนั้น 

อยูตอไปจะเกิดความเสียหายแกราชการ ซึ่งมีลักษณะคลายกับกรณีการใหออกจากราชการมาตรา ๑๑๐ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖) เปนกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ

หนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหผูนั้น

รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  

 ขอยุต ิ

  เห็นควรรับขอสังเกตของหนวยงานเพื่อปรับแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ในชั้นการตรวจสอบ

รางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๙ 

 

๒.๕ ขอสังเกตอื่น ๆ  

ขอสังเกต หนวยงาน 

แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

ไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หนา ๑๒๑ ไดกําหนดใหมีกฎหมายกลาง 

วาดวยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ตามแผนงานที่ ๒ 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยไวแลว 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... มิไดเปนกฎหมาย 

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองจัดทําขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แตอยางใด ดังนั้น คณะรัฐมนตรียอมสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสม 

และความจําเปนในการตรากฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของ

รัฐธรรมนูญ เชน ความจําเปนในการกําหนดใหมี ก.ม.จ. 

แนวทางการชี้แจง 

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) กํากับดูแลใหดําเนินการเตรียมการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย ก.พ. รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆ รับผิดชอบการดําเนินการ

เตรียมการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม โดยหารือรวมกันเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๗๖ 

วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข. (๔) และจัดทําขอเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชไดครอบคลุมกับ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยในหลักการใหมีการกําหนดรูปแบบของมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่

ของรัฐประกอบดวย สาระ กลไก และสภาพบังคับ เสนอเปนกฎหมายในระดับชั้นพระราชบัญญัติและ 

พิจารณายกรางพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อใหมีผลใชบังคับครอบคลุม 

กับหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐและสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

ที่กําหนดตัวชี้วัดใหมีกฎหมายกลางวาดวยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ  

 ขอยุต ิ

  เห็นควรเสนอเปนกฎหมายในระดับชั้นพระราชบัญญัติ เพื่อใหมีผลใชบังคับครอบคลุม 

กับหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐและสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

ที่กําหนดตัวชี้วัดใหมีกฎหมายกลางวาดวยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ 

 

********************** 




