
 

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 
ค าปรารภ 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) จึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น 
เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้  
 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
 “ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

หมวด ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา 

 

 ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือสนองคุณของแผ่นดิน รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รวมถึงค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อีกทั้งไม่ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ ระบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
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 ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน  และไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งใด 
หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน   
 ข้อ ๖ ข้าราชการรัฐสภาต้องภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชูองค์กร ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมาย 
ขององค์กรเป็นหลัก รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งเคารพสถานที่และช่วยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยในองค์กร 
 ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นที่จะท างานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์ส่วนรวม  เน้นการปรับปรุงกลไก 
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้   
 ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้องรู้รักสามัคคี มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ โดยยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย   
 ข้อ ๙ ข้าราชการรัฐสภาต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่น
ในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติ งาน  
กล้าคิด กล้าท า และกล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มุ่งที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ  
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง มีจิตให้บริการ
แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้บริการ
อยู่เสมอ  
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา 
และประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยรักษาความลับ
ของทางราชการและความลับอ่ืนที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่การเปิดเผยนั้น
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับก าหนด และ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และไม่ก้าวก่ายสิทธิ 
ส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น   
 ข้อ ๑๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องเสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด  
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการรัฐสภาต้องประหยัด โดยการใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ และสิทธิประโยชน์ที่ราชการจัดให้อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ของ 
ทางราชการ รวมทั้งไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น   
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 ข้อ ๑๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  
 ข้าราชการรัฐสภาเมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ข้าราชการรัฐสภามีหน้าที่ต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาโดยพลัน 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
 

 ข้อ ๑๖ ก.ร. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง  
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (๑) วางระเบียบเพื่อก าหนดการท้ังหลายอันจ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม  
 (๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาและกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๓) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นั้น  
 (๔) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ประมวลจริยธรรมนี้  
 (๕) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  
 ข้อ ๑๗ ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้นคณะหนึ่ง  
เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งหัวหน้ าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณาเสนอจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นทีป่ระจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร.  
 (๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อ านวยการส านัก 
หรือผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยให้เลือก
กันเองส่วนราชการละสองคน  
 (๓) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการรัฐสภา ส่วนราชการละสองคนตามวิธีการที่แต่ละ 
ส่วนราชการเห็นสมควร 
 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณา
เสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นทีป่ระจักษโ์ดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร. 
 ให้ ก.ร. แต่งตั้งผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่
ยอมรับของส่วนราชการ 
 ข้อ ๑๘ กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได ้
 ให้กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาใหม่ 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระอยู่เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 
 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (๑) วางระเบียบเพื่อก าหนดการท้ังหลายอันจ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
 (๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของส่วนราชการ  
 (๓) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นั้น  
 (๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการรัฐสภา
และประชาชน 
 (๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้บังคับบัญชา และ
ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 
 (๖) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ  
มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 
 (๗) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  
 (๘) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.ร. ภายในสามสิบวัน  ถ้า ก.ร. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ก.ร. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเป็นที่สุด  
 (๙) ส่งเรื่องให้ ก.ร.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญและยังไม่มีค าวินิจฉัย
ของ ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหา อันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี 
และเผยแพร่ให้ข้าราชการรัฐสภาทราบ เพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 (๑๑) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.ร. 
 (๑๒) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง  
 (๑๓) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.ร. มอบหมาย  
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 ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาวางกรอบแนวทางการด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามกรอบที่ ก.ร. ก าหนด 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับ  
 ข้อ ๒๐ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อ านวยการส านัก 
และผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ที่มีความซื่อสัตย์ 
มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของส่วนราชการ  
 (๒) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  
 (๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
 (๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างเคร่งครัด  
 (๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย ก.ร. หรือคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ค าแนะน า
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีค าวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาไม่ เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยนั้ น ให้ เสนอความเห็นของตนและค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาไปให้ ก.ร. วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือ ก.ร. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว  
 (๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวล
จริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนตามที่เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือน าเสนอ ก.ร.
ต่อไป  
 (๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.ร. มอบหมาย  
 ข้อ ๒๑ ให้กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ และให้มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการรัฐสภาที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 (๒) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
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 (๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หรือที่ ก.ร. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๒๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการรัฐสภาใหม่ จัดให้ข้าราชการรัฐสภาลงลายมือชื่อรับทราบ
ประมวลจริยธรรม จัดให้มีการบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาแต่ละคน รวมทั้ง
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหารและข้าราชการรัฐสภาอย่างสม่ าเสมอ 
 (๒) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
 (๓) ยกย่องข้าราชการรัฐสภาที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
 (๔) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และด าเนินการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 
 (๕) เผยแพร่ให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน รวมถึงบุคคลในครอบครัว
ของข้าราชการรัฐสภาทราบประมวลจริยธรรมนี้ เพ่ือไม่กระท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๒๓ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามหมวด ๒ ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ผิดทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยพนักงานราชการ หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๔ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่ง
ลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ ๒๕ ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการรัฐสภาผู้ใด ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
พิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นควบคู่กับความรู้ความสามารถด้วย 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการรัฐสภา
อาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ  
ที่ตนสังกัด น าเสนอเพ่ือขอค าวินิจฉัยหรืออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้ 
 ในกรณีที่ เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอาจส่งเรื่องให้ ก.ร. วินิจฉัยได้ 
 ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส าคัญ อันควรแก่การขอค าแนะน าจาก
ผู้ตรวจการแผ่นก็ให้กระท าได ้
 ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย 
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 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาได้ทัน ข้าราชการรัฐสภาอาจขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ส่วนราชการที่ตนสังกัด  
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน า 
ตามสมควร ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มี
ค าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอาจให้ค าแนะน า 
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติ
และศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภาที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ก.ร. ทราบ 
 ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยวินิจฉัยไว้แล้ว 
โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๒๘ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ประมวลจริยธรรมนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๒๙ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ ก.ร. จัดให้มีการประเมิน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสม 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ร. รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการรัฐสภา ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา และผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างกว้างขวาง และต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่  ๑   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชัย  ชิดชอบ 

ประธานรัฐสภา 
 ประธาน ก.ร. 


