
 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 
 

• ที่มาของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 

ข้อ ๑ ถาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมีที่มาอย่างไร 

 ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนออกตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยวรรคหน่ึงบัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการแต่ละ
ประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้น และวรรคสอง บัญญัติให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหน่ึง จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและค่านิยมหลัก ๙ ประการซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนดเป็นกรอบใน
การร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการแต่ละประเภท ประกอบด้วย 
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์   
ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๗) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้  
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๒ ถาม เจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเช่ือมั่นของปวงชน 
และดํารงตนต้ังมั่นเป็นแบบอย่างที่ ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว โดยให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตนตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๓ ถาม ประมวลจริยธรรมมีผลใช้บังคับเมื่อใด 

 ตอบ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีมติ
เห็นชอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ใช้บังคับเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการพลเรือน  พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

แนวคาํถาม – คาํตอบ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
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• ที่มาของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 

ข้อ ๔ ถาม องค์ประกอบของประมวลจริยธรรมมีอะไรบ้าง 

 ตอบ คําปรารภ : ค่านิยมหลัก(Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจตนารมณ์ 
หมวด ๑  บททั่วไป : กําหนดเวลาบังคับใช้และนิยามศัพท์ 
หมวด ๒  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : เป็นขยายค่านิยมหลัก ๙ ประการของ 
           สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ 
           ข้าราชการ ประกอบด้วย ๑๐ ข้อหลัก และ ๔๑ ข้อย่อย   
หมวด ๓  กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม: ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  
            ส่วนที่ ๑ องค์กรคุ้มครองจริยธรรม : ก.พ. คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงาน 
                        คุ้มครองจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ 
            ส่วนที่ ๒ ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม : การดําเนินการกรณีการฝ่าฝืน 
                         จริยธรรมเป็นความผิดวินัย บทลงโทษ 
            บทเฉพาะกาล : กําหนดการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและ 
          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการ  และการประเมินการปฏิบัติ 
          ตามประมวลจริยธรรมเมื่อครบหน่ึงปี  

• การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม: 

ข้อ ๕ ถาม ตามประมวลจริยธรรม มีการกําหนดแนวทางการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง 

 ตอบ ตามข้อ ๒๐ กําหนดว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และก.พ. 
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังน้ี  
(๑) ในการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม 
      ทางจริยธรรมของผู้น้ันพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 
(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือช่ือรับทราบ 
      ประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เก่ียวกับจริยธรรมของ 
      ข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และ 
      ข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเพียงพอ 
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีโดย 
      เคร่งครัด 
(๖)  ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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• ที่มาของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 

(๗)  จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
      และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมน้ัน 
(๘)  เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของ 
      ข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของ 
      ข้าราชการ เพ่ือไม่ทําการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 
(๙)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

 

•  คณะกรรมการจริยธรรม: 

ข้อ ๖ ถาม ประธานกรรมการและกรรมการจริยธรรม ได้รับเบ้ียประชุมหรือไม่และเป็นจํานวนเท่าใด 

 ตอบ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ ถือเป็น คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย
คณะรัฐมนตรี มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตรา กรรมการคร้ังละไม่เกิน 
๑,๒๐๐ บาท ประธานได้รับเพ่ิมอีก ๑ ใน ๔ ของอัตรากรรมการ เท่ากับคร้ังละไม่เกิน 
๑,๕๐๐ บาท (พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕ มาตรา ๖ 
และมาตรา ๙)  
ทั้งน้ี เลขานุการและผู้ ช่วยเลขานุการฯ ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งแต่งต้ังตาม
ประมวลจริยธรรรม ให้ได้รับเบ้ียประชุมเท่ากับกรรมการ ในอัตราครั้งละไม่เกิน ๑,๒๐๐ 
บาท โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินหน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินสองคน (พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๓) อน่ึง ให้ส่วนราชการต้ังงบประมาณไว้เพ่ือการน้ีด้วย 

ข้อ ๙ ถาม 
 

องค์ประกอบและการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการและจังหวัด 
กําหนดไว้อย่างไร 

 ตอบ ตามข้อ ๑๔ แห่งประมวลจริยธรรมฯ กําหนดไว้  ดังน้ี 

• ประธานกรรมการ ข้อ ๑๔ (๑) กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังน้ัน 
ส่วนราชการจึงอาจสรรหาหรือคัดเลือกโดยใช้วิธีการที่เห็นสมควรได้ 

• กรรมการ ๒ คน ตามข้อ ๑๔ (๒) กําหนดให้ข้าราชการประเภทบริหารหรือ
อํานวยการเลือกกันเอง ดังน้ัน ส่วนราชการจะต้องจัดให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวเลือกกันเอง  
 
 

การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม : (ต่อ) 
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•  คณะกรรมการจริยธรรม: 

โดยอาจกําหนดวิธีการได้ตามท่ีเห็นสมควร  

• กรรมการ ๒ คน ตามข้อ ๑๔ (๓) กําหนดให้ส่วนราชการคัดเลือกจากข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการน้ัน ตามวิธีดําเนินการที่ส่วนราชการ
เห็นสมควร ดังน้ัน ส่วนราชการอาจกําหนดวิธีการคัดเลือกได้ตามท่ีเห็นสมควร  
อน่ึง คําว่า “ข้าราชการ” ตามข้อ ๑๔ (๓) ให้หมายถึง ข้าราชการท่ีมีระดับตําแหน่ง
อํานวยการก็ได้ เน่ืองจากในข้อ ๑๔ (๒) ใช้คําว่า “ข้าราชการประเภทบริหารหรือ
อํานวยการ” แต่มิได้หมายความว่าหากได้เลือกกรรมการตามข้อ ๑๔ (๒) โดยรวม
ข้าราชการประเภทอํานวยการด้วยแล้ว จะสามารถเลือกให้เป็นกรรมการตาม 
ข้อ ๑๔ (๓) ได้อีก 

• กรรมการ ๒ คน ตามข้อ ๑๔ (๔) กําหนดให้รองหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
ส่วนราชการร่วมกันเสนอ ดังน้ัน ส่วนราชการจึงอาจสรรหาหรือคัดเลือกโดยใช้
วิธีการที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๑๐ ถาม ตามข้อ ๑๔ (๓) คําว่า “ลูกจ้างของส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร   

 ตอบ คําว่า “ลูกจ้างของส่วนราชการ” หมายถึง “ลูกจ้างประจํา” โดยที่ข้อ ๑๘ แห่งประมวล
จริยธรรม กําหนดให้การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมน้ี
เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ถาม 
 

ข้าราชการท่ีเคยถูกลงโทษทางวินัย และได้รับโทษไปก่อนแล้วหรือในวันที่พระราชบัญญัติ
ล้างมลทิน มีผลใช้บังคับ จะถือว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนตามข้อ ๑๔ วรรคท้าย หรือไม่ 

 ตอบ พระราชบัญญัติล้างมลทิน บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้
กระทําก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ. ล้างมลทินฉบับน้ันมีผลใช้บังคับ  ถือว่า ผู้น้ันมิได้เคยถูก
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีน้ัน  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยว่า การล้าง
มลทินตามพ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นการล้างโทษ แต่มิได้ล้างพฤติกรรมการกระทําความผิดของ
ข้าราชการผู้น้ัน  ดังน้ัน จึงถือว่าข้าราชการดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากตามประมวลจริยธรรมข้อ ๑๔ ได้กําหนดคุณสมบัติของข้าราชการท่ีจะเป็น
กรรมการจริยธรรมไว้สรุปว่า ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และต้องเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่
ยอมรับของส่วนราชการน้ัน ดังน้ัน ในการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการผู้ที่จะได้รับการเสนอ

(ต่อ) 

(ต่อ) 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

•  คณะกรรมการจริยธรรม: 

ช่ือเป็นกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ จึงควรพิจารณาจากบุคคลท่ีดํารงตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมฯ ให้บรรลุผลได้
ประกอบด้วย 

ข้อ ๑๒ ถาม 
 

บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมตามข้อ ๑๔ (๒) ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ) ส่วนราชการจะสามารถเสนอช่ือบุคคลที่ได้รับเลือกใน
ลําดับถัดไปตามที่ส่วนราชการได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยมิต้องดําเนินการเลือกใหม่ได้หรือไม่  

 ตอบ ประมวลจริยธรรมข้อ ๑๔ (๒) กําหนดให้ คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย กรรมการ 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรืออํานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน และประมวล
จริยธรรมฯ มิได้กําหนดให้มีการข้ึนบัญชีไว้  ดังน้ัน หากกรรมการในส่วนน้ีเหลือไม่ถึงสองคน 
ส่วนราชการจะต้องดําเนินการเลือกใหม่อีกหน่ึงคน เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ  เน่ืองจากอาจเป็นการจํากัดสิทธิของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันใน
ภายหลัง  
อย่างไรก็ตาม หากจะตกลงให้แตกต่างจากน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
มีความต่อเน่ือง เช่น การจัดทําและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการและจะนํา
บัญชีมาใช้กรณีกรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งและไม่อาจดําเนินการคัดเลือกได้โดยเร็ว  
ส่วนราชการและจังหวัดต้องทําหนังสือขอหารือมายังสํานักงาน ก.พ. พิจารณาเป็นกรณีไป  

ข้อ ๑๓ ถาม คณะกรรมการจริยธรรมมีวาระการดํารงตําแหน่งก่ีปี  

 ตอบ มติที่ประชุมก .พ .  ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นควรให้
คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี นับแต่
วันที่มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการและจังหวัด  

ข้อ ๑๔ ถาม 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจริยธรรม (เช่น การเลื่อนตําแหน่ง/การแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืน/การย้ายสังกัดหรือการโอนไปหน่วยงานอ่ืน) ส่วนราชการต้องส่งเร่ืองให้ ก.พ. 
แต่งต้ังใหม่ทุกคร้ังหรือไม่ 

 ตอบ 
 
 

กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ (เช่น จากการเลื่อนตําแหน่ง/การแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืน/การโยกย้ายสังกัด)  สามารถนํามาตรา ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในกรณีไม่มีกฎหมายใช้
บังคับในกรณีน้ันโดยเฉพาะ โดยมาตรา ๗๖ บัญญัติไว้ว่า “นอกจากพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ …. (๖) มีเหตุต้องพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตาม 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

•  คณะกรรมการจริยธรรม: 
 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน” มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้   
ดังน้ัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณีข้างต้น  ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการจริยธรรมตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔ (.....) และส่งรายช่ือกรรมการให้ ก.พ. 
ดําเนินการแต่งต้ังทดแทน  
ทั้งน้ี กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังทดแทน ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระการ
ดํารงตําแหน่งที่เหลือของกรรมการคนเดิม 

ข้อ ๑๕ ถาม การพ้นจากตําแหน่งกรรมการจริยธรรมมีกรณีอ่ืนอีกหรือไม ่

 ตอบ คณะกรรมการจริยธรรมอาจพ้นจากจากตําแหน่งได้ในกรณีตามมาตรา ๗๖  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่นํามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  
(๖) มีเหตุต้องพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  

ข้อ ๑๖ ถาม คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่และบทบาทอย่างไรบ้าง 

 ตอบ - อํานาจหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรม เป็นไปตามข้อ ๑๕ แห่งประมวลจริยธรรมฯ  
- นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วน
ราชการและจังหวัดยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการส่งเสริมผลักดันด้านคุณธรรมจริยธรรมดังน้ี 
๑. เป็นเจ้าภาพ เจ้าของเรื่อง 
๒. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง 
๓. ส่งเสริม กระตุ้น ติดตาม 
๔. สร้างเครือข่ายภายในและภายนอก 
๕. บริหารความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม 
๖. เช่ือมโยงเรื่องจริยธรรมกับการพัฒนาและการบริหารงานบุคคล 

 

(ต่อ) 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม: 

ข้อ ๑๗ ถาม แนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

 ตอบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตามมติ ก.พ. เมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๓ เก่ียวกับการจัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด 
ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนและกําหนดให้มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานภายในรับผิดชอบภารกิจ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและเปล่ียนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการและ
จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ และจังหวัด  
ดังน้ัน ส่วนราชการและจังหวัด สามารถนํามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พิจารณาเป็นแนวทางการ
จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดังน้ี  
๑. ให้เปลี่ยนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการและจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด  
๒. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแล
ของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการและจังหวัด  
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ว ๒๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

ข้อ ๑๘ ถาม 
 

กรณีมีการร้องเรียนการฝ่าฝนืประมวลจริยธรรม กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมต้องดําเนินการ
อย่างไร 

 ตอบ ตามข้อ ๑๗ (๒) แห่งประมวลจริยธรรม กําหนดให้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีหน้าที่ สืบสวน
ข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม ใน ๓ กรณี คือ ๑) เมื่อมีผู้ร้องขอ ๒) หัวหน้าส่วนราชการ
มอบหมาย หรือ ๓) ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าไม่มีมูลจะสั่งยุติเรื่อง ถ้ามีมูลก็ไปสู่กระบวนการทางวินัย 
ข้อสังเกต: หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้อง 
ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการต่อ เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ไม่มีอํานาจหน้าที่
ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 
 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการต้ังแต่ประเภทอํานวยการขึน้ไป: 

ข้อ ๑๙ ถาม 
 

ตามประมวลจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการต้ังแต่ประเภท
อํานวยการข้ึนไปมีอํานาจหน้าที่และบทบาทอย่างไรบ้าง  

 ตอบ • ข้อ ๑๖ กําหนดไว้ ดังน้ี  
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
- สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ซื่อสัตย์ มีผลงาน มีความรู้ความสามารถ และ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
- คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระของคณะกรรมการจริยธรรม (ข้อ ๑๖ (๑))   
- คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น

แกล้ง หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม (ข้อ ๑๖ (๒)) 
- รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติตาม ปรับปรุง หรือการอ่ืนใดเก่ียวกับ

ประมวลจริยธรรม น้ี (ข้อ ๑๖ (๖)) 
• ข้อ ๑๙ กําหนดว่า “เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  

ว่ากล่าวตักเตือน ตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควรสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ ให้ได้รับการ
พัฒนาตามที่เห็นสมควร  
• ข้อ ๒๐ กําหนดว่า “ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และก.พ. ส่งเสริม

จริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังน้ี  
(๑) ในการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของผู้น้ันพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 
(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือช่ือรับทราบประมวล 
จริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เก่ียวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน 
รวมท้ังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(๔) คุ้มครองขา้ราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเพียงพอ 
(๕) ยกย่องข้าราชการและสว่นราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีโดยเคร่งครัด 
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมน้ัน 
(๘) เผยแพรใ่หป้ระชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของข้าราชการ 
ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ทําการ
อันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการต้ังแต่ประเภทอํานวยการขึน้ไป: 

ข้อ ๒๐ ถาม ตามประมวลจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถทําอะไรได้บ้าง 

 ตอบ • ข้อ ๑๖ (๒) บัญญัติไว้ ดังน้ี  
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารส่วนราชการต้ังแต่ประเภทอํานวยการข้ึนไป เป็น
ผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ไม่อาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่ง
แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย หรือดําเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการ 
ผู้กล่าวหาได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

ข้อ ๒๑ ถาม 
 

หากมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดเป็นการขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน  ต้องทําอย่างไร 

 ตอบ คําตอบ : ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดเป็นการขัดประมวลจริยธรรมฯ 
ต้องไม่กระทําการหรือหยุดกระทําการดังกล่าว แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทําน้ันขัดต่อประมวลจริยธรรมหรือไม่ (ข้อ ๓ (๑), ข้อ ๕ (๓),  
ข้อ ๗ (๑)) 
 

• กลไกและระบบการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม: 

ข้อ ๒๒ ถาม การฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จะมผีลอย่างไร 

 ตอบ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมถือเป็นความผิดวินัย ตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี (ข้อ ๑๘) 
และผู้บังคับบัญชาอาจสั่งได้ ดังน้ี ๑) ลงโทษทางวินัย ๒) ว่ากล่าวตักเตือน ๓) ทําทัณฑ์บน
เป็นหนังสือ หรือ ๔) สั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร (ข้อ ๑๙) 

ข้อ ๒๓ ถาม 
 

หากมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดเป็นการขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน ต้องทําอย่างไร 

 ตอบ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดเป็นการขัดประมวลจริยธรรมฯ ต้องไม่
กระทําการหรือหยุดกระทําการดังกล่าว แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
วินิจฉัยว่าการกระทําน้ันขัดต่อประมวลจริยธรรมหรือไม่ (ข้อ ๓ (๑), ข้อ ๕ (๓), ข้อ ๗ (๑)) 
 

(ต่อ) 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการต้ังแต่ประเภทอํานวยการขึน้ไป: 

ข้อ ๒๔ ถาม หากพบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝนืประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ต้องทําอย่างไร 

 ตอบ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน
พร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดย
พลัน (ตามข้อ ๓ (๒))  
ทั้งน้ี หากมีการร้องเรียนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมมายังคณะกรรมการจริยธรรม ๆ ควรส่ง
เรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการในเบ้ืองต้นก่อน เน่ืองจากหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้มี อํ านาจบังคับบัญชา  ในฐานะผู้มี อํานาจสั่ งบรรจุแ ต่ง ต้ัง  ตามมาตรา  ๕๗ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) และสามารถส่ังการกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนเพ่ือรายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาได้ (ตามข้อ ๑๗ (๒))  

ข้อ ๒๕ ถาม 
 

หากแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรม ยังมีความไม่ชัดเจน หรือมีปัญหาทาง
ปฏิบัติจะปรับปรุงแก้ไข ได้หรือไม่ 

 ตอบ บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ กําหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อม
ดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม เมื่อ
ประมวลจริยธรรมบังคับใช้ครบ ๑ ปี โดยให้ ก.พ. ดําเนินการรับฟังข้าราชการ หัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

 
 
 

 

 


