
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ) 

 

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 



วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ) 
 

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 
(ด้านสาระ) 



ด้านสาระ : ร่างมาตรฐานทางจริยธรรม (ข้อสรุปจากที่ประชุม ก. คร้ังที่ 2) 

ค่านิยมหลัก 
(Core Value) 

มาตรฐานทางจริยธรรม 
(Ethical Standard) 

1. ซื่อสตัย์สุจริตมีจิตส านกึทีด่ีและรับผิดชอบต่อหน้าที ่ • พึงปฏิบัตหิน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 

และมีจติส านึกท่ีจะท าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีมโนสุจรติ(ความสุจริตในใจ)  

• พึงมีส านึกรับผิดชอบต่อความเป็นข้าราชการ หน้าท่ีราชการ และการให้บริการ (Service Mind)  

2. ยืนหยัดในสิง่ทีถู่กต้องชอบธรรม  พึงกล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้องและกล้าคัดค้านในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง  

3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5. ยึดมัน่ในสถาบันหลกัของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
    และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

พึงยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายใน

การปฏิบัตริาชการให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน 

6. ไม่เลือกปฏิบตั ิ พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และอ านวยความสะดวกต่อทุกคนด้วยความรวดเร็ว ปราศจากอคติ  

และเท่ียงธรรม 

7. ด ารงตนเปน็แบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลกัษณข์องทางราชการ พึงเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ การด ารงชีวิตและในการด าเนินชีวิต 



ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
• พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
   และตามท านองคลองธรรม และมีจิตส านึก 
   ที่จะท าในสิ่งทีถู่กต้อง มีมโนสุจริต (ความสุจริตในใจ)  

• พึงมีส านึกรับผิดชอบต่อความเป็นข้าราชการ 
   หน้าที่ราชการ และการให้บริการ (Service Mind)  

1. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(ก.ก.)  
ควรแบง่เรื่องของความรับผิดชอบแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ ความรับผิดชอบภายนอก และความรับผิดชอบภายใน 
และรวมถึงการอยู่ภายใต้การตรวจสอบ (Accountability) 
จากประชาชน 

(ก.พ.)  
 ควรแยกค าว่า “รับผิดชอบต่อหน้าที่”  
 ออกจากค าว่า “ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ด”ี 

 



2. ยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้องชอบธรรม 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ก.พ.)   
1. เสนอปรับค่านิยมหลัก (Core Values) ดังนี้  
    “กล้ายืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง”  

     2. เสนอปรบัมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) ดงันี้ 
    “พึงกล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม  
     และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง” 

  3. เสนอเพิ่มค าอธบิายให้ครอบคลมุถึงเรือ่ง การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     โดยค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมและการแยกเรื่องส่วนตวัออกจาก 
     หน้าที่ราชการ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
พึงกลา้ตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกตอ้ง  
และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  



3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(อ.ศร.)   
ควรเพิ่มค าอธิบายความหมาย 
ของค าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม”  

(ก.พ.)    
ควรน าไปรวมค่านิยมหลัก (Core values) ตามข้อ 2  
และใช้ค าว่า “กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านงึถึง 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 



4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
ค่านิยมหลัก (Core Values) 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านงึถึง 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 



5. ยึดมั่นในสถาบนัหลักของประเทศอันไดแ้ก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ 
 และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ก.ก.)   
การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องนี้ ควรถูกก าหนดเป็นข้อ ๑ 
ของค่านิยมหลัก (Core Values) 

(ก.พ.)   
ควรเกริ่นน าไว้เป็นหลักการส าคัญ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 
พึงยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดความผาสุกแกป่ระชาชน 



6. ไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ก.พ.)   
ควรเพิ่มค าอธิบายที่ครอบคลุมถึงเรื่องระบบอุปถัมภ์ 
และระบบคุณธรรมในองค์กร 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 

พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอ านวยความสะดวก 

ต่อทุกคนด้วยความรวดเร็ว ปราศจากอคติ และเที่ยงธรรม 



7.ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(อ.ศร.) 
ควรอธิบายค าว่า “การด ารงชีวิตและในการด าเนินชีวิต”  
ให้ชัดเจน ไม่ให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ของแต่ละบุคคล 

(ก.ก.)   
ค าว่า “ทางราชการ” ควรหมายถึง “ตัวข้าราชการ” ไม่ใช่ “หน่วยงาน” 

(ก.พ.)   
ควรปรับค่านิยมหลัก (Core Value) เป็นค าว่า “เป็นต้นแบบของสังคม”  

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ 
 
มาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) 

พึงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การด ารงชีวิต และในการด าเนินชีวิต 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านสาระ) 

(อ.กศ.)  
1. จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
2. ความสัมพันธ์ทางเพศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ เช่น เรื่องชู้สาว 

(ก.ถ.) 
1. ควรพิจารณาถึงบริบทและความแตกต่างของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
2. ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหลักจรรยาวิชาชีพ  
3. ควรก าหนดค าอธิบายของมาตรฐานทางจริยธรรมกลางให้มีความหมายกว้าง เพื่อเปิดช่องให้แต่ละหน่วยงาน  
    สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม 

(ก.พ.) 
1. ควรเพิ่มค่านิยมหลัก (Core Value) เรื่อง “มีจิตสาธารณะ”  
    และมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard) ว่า “มีจิตส านึกที่จะช่วยเหลือสังคม (Public Mind)” 



วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ) 
 

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 
(ด้านกลไก) 

 



ชื่อคณะกรรมการ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
คณะกรรมการมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) 



ประธาน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
นายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 



รองประธาน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ก.พ.) 

เห็นชอบกับข้อเสนอของ สปท.  

และไม่ขัดข้องหากเสนอผู้แทน ก.พ. เป็นรองประธาน 

มติจากการประชุม ครั้งที่ 2 
- ยังไม่ได้พิจารณา -  
 
ข้อสังเกตจากการประชุม ครั้งที่ 2  

1. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

เสนอผู้แทน ก.พ.  

2. (ก.ก.)  เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   
 



กรรมการ (โดยต าแหน่ง) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 (อ.ศร.) 

เห็นควรเพิ่มผู้แทนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) 

และผู้แทนขององคก์รอิสระ 

 

 (คณะกรรมการข้าราชการทหาร) 

เห็นควรมีผู้แทนองค์กรอิสระเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

 

 (ก.พ.) 

เห็นควรมีผู้แทนจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมด้วย 

 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
ผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก. ต่างๆ 
ผู้แทน ก.พ.ร.  
และผู้แทนศูนย์คณุธรรม 
 
ข้อสังเกตจากการประชุม ครั้งที่ 2 
ควรมีผู้แทนองค์กรอิสระด้วยหรือไม่ 
 
 



กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (อ.ศร.) 

 เห็นควรมีการก าหนดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) วาระการด ารงต าแหน่ง 
(๓) การพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) องคป์ระชุม 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

๑. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. ด้านกฎหมาย  

๓. ด้านจิตวิทยา  

๔. ด้านสังคมวิทยา  
๕. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
ที่มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์  
ไม่เกินห้าคน ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 



กรรมการและเลขานุการ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
เลขาธิการ ก.พ. 



อ านาจหน้าที่ 1 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
1. จัดท าและปรบัปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม   
    เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปก าหนดประมวล 
    จริยธรรมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
    ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 



อ านาจหน้าที่ 2 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (ก.พ.) 
เสนอปรับถ้อยค าเปน็ “2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าและปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทางจริยธรรม” 

 มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจดัท าและปรับปรุง 
    ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานให้สอดคล้อง 
    กับนโยบายรัฐบาลและสภาพสังคม 



อ านาจหน้าที่ 3 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 มติจากการประชุมครั้งที่ 2 

3. ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ   
   พจิารณา หรือการประเมินวัดผล รวมทัง้กลไก 
   และการบังคับใช้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
   เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและการน าไปใช้ 
    ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของ 
    การบริหารงานบุคคล 



อ านาจหน้าที่ 4 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (ก.ก.) 

    1. ในทางปฏิบัติอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ประกันความเป็นอิสระ 

    และเที่ยงธรรมของเจ้าหน้าที่ฯ อาจเป็นไปได้ยาก 

   2. คณะกรรมการกลาง ควรเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ   
   ไมค่วรลงลึกในรายละเอียด 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
4. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ ในการน ามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมไปบังคับใช้ และคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือบุคคลอ่ืนที่แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ก าหนดในกฎหมาย 



อ านาจหน้าที่ 5 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (ก.ก.) 
คณะกรรมการกลาง ควรเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ  
ไม่ควรลงลึกในรายละเอียด 

 มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
5. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ  
   ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล 
   จริยธรรมของหน่วยงาน 



อ านาจหน้าที่ 6 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (อ.ศร.) 
ไม่เห็นด้วยกับการให้ ก.ม.จ. มีอ านาจในการตีความและวินิจฉัย
ปัญหาประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน มติจากการประชุมครั้งที่ 2 

6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้  
   บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล 
   จริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งก าหนด 
   แนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา 



อ านาจหน้าที่ 7 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานทาง 
    จริยธรรมพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทาง 
    การแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  



อ านาจหน้าที่ 8 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ก.พ.) 
ควรระบุเรื่อง หรือประเด็นที่ควรให้มีคณะอนุกรรมการฯ 
ขึ้นมารับผิดชอบ เช่น อนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล มติจากการประชุมครั้งที่ 2 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
    เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ 
    มอบหมาย 



อ านาจหน้าที่ 9 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



ความหมายและความครอบคลุมของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
 

 
มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นในหน่วยงานของรัฐ 
 
ข้อสังเกตจากการประชุม ครั้งที่ 2 
ควรครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 
 
 



ข้อเสนอเพิ่มเติม (กลไก/อ านาจหน้าที่) 
(ก.ถ.) 

1. ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนว่ามีอ านาจหน้าที่ใดบ้าง  
2. คณะกรรมการควรมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแล 
    ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่หน่วยงานก าหนด 

(คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง) 

เมื่อมีการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมกลางแล้ว ควรให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานมีอิสระในการจัดท า 

หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของตนเองนอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมกลางได้โดยปราศจากการควบคมุ  

(ก.พ.) 

1. ควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ในส่วน “เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ” 

2. ควรก าหนดให้เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ และส่วนราชการ 

 

 



วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ) 
 

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 
(ด้านสภาพบังคับ) 

 



จริยธรรมและวินัย 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (ก.พ.) 

 จริยธรรม ป้องปราม (Deterrence) โดยการยับยั้ง กีดขวาง    

    หรือจูงใจให้ละเว้นการกระท าที่ ไม่ดี เพื่อแก้ไข (Correct)  

    ท าให้คนไม่ดีเป็นคนดี 

 วินัย ปราบปราม (Suppression) เป็นการลงโทษ (Punishment)  

    ท าให้คนไม่ดีเป็นคนไม่ดีตลอดไป โดยบันทึกในทะเบียนประวัติ  

    ให้ปรากฏไว้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
ควรมีความชดัเจนไม่ทับซ้อนกัน
ระหว่าง “จริยธรรม” และ “วินัย”  



บทบาทหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (ก.พ.) 
ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้องคก์รกลางบริหารงานบุคคล

จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการแต่ละประเภท 
 

 
 
 
 

 
 
 
มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง  ๆ
มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้หน่วยงานในความ
รับผิดชอบน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
กลไกการขับเคลื่อน และแนวทางการน าไปใช้ 
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

  

  

  

  



บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ/ หน่วยงาน 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (อ.ศร.) 

ยกตัวอย่างร่างของส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ ข้อ ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม จะก าหนดว่า  

     “ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของตนผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้เสนอเรื่องต่อผู้บงัคับบัญชา หรือคณะกรรมการ

ตามวรรคหนึ่ง เพื่อด าเนินการตักเตือน หรือส่งข้อมลูเพือ่น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 

เลือ่นเงนิเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

       การยื่นเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมระดับหน่วยงาน

ก าหนด” 

 
 
 
 
 

 
 
 
มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและคุ้มครอง
จริยธรรมในส่วนราชการ/หน่วยงาน และน า
มาตรฐานทางจริยธรรมไปประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล   

  

  

  



ระดับชั้นของกฎหมาย 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 (คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง)            

    เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความมุ่งหมายให้แต่ละองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีอิสระ  

ในการก าหนดประมวลจริยธรรมของตนเอง ดังนั้น การก าหนดร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติ จึงเป็นการด าเนินการเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

 (ก.พ.) 

    ควรพิจารณาจากบริบทของการน าไปใช้และบทลงโทษ (Sanction) ว่ามีความครอบคลุมหรือมีผลกระทบมากน้อย

เพียงใด จึงจะสามารถก าหนดได้ว่าจะออกเป็นกฎหมายในระดับชั้นใด 

 (อ.ศร.) 

     1. ควรมีการบัญญัติโทษทางจริยธรรมไว้ในพระราชบัญญัติให้มีความชัดเจน โดยไม่ควรซ้ าซ้อนกับโทษทางวินัย  

2. ควรมีกระบวนการอุทธรณ์ภายในหรือไม่ 

 (ก.ถ.) 

      การก าหนดสภาพบังคับ (การลงโทษ) ในเรื่องจริยธรรมให้เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษ จะเป็นการตีความเกินกว่า

กรอบแนวคิดท่ีว่าจริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรท า หรือไม่ควรท า หรือไม่ 

 

 

มติจากการประชุมครั้งที่ 2 
พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
ข้อสังเกตจากการประชุมครั้งที่ 2 

ส า นั ก ง า น อั ย ก า ร สู ง สุ ด  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ว่ า 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

กฎหมายเท่าที่ จ า เป็น  ดั งนั้นมาตรฐานทาง

จริยธรรมควรถูกก าหนดอยู่ภายใต้มติ ครม. 



ข้อเสนอเพิ่มเติม (สภาพบังคับ) 

 (ก.ถ.)  

หากจ าเป็นต้องมีการก าหนดบทลงโทษ ควรเพิ่มกลไกหรือมาตรการทางสังคม 

 (ก.พ.) 

การคุ้มครองผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย  

รวมถึงการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบการแจ้งเบาะแส ฯลฯ 

 


