การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
1. ความหมาย
การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมายถึง การดําเนินการใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนที่กําหนด ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการฯ และกลุมงานฯ เชน
เผยแพร ปลูกผัง สงเสริมการเปนขาราชการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การสืบสวนขอเท็จจริงเมื่อมีการฝาฝน
จริยธรรม ฯลฯ ใหเปนไปตามที่ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนที่กําหนด หรือเปนไปตามที่ ก.พ.
มอบหมาย

2. ความเปนมา
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙กําหนดใหมาตรฐานทา
ง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้นโดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทา ง
จริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวเห็นวา
ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนทั้งปวง
จึงตองมีคุณธรรม ซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะ นําประโยชนใหเกิดแกสวนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเปน
การอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปน
ความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
ตามมาตรา 280 ใหผูตรวจการแผนดินมีหนาที่ เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา 279 และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มี
จิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่
รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา 279
ดังนั้นบุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงตองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตร 279 ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐
ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเปนประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน เพื่อใหขาราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการ
ควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดํารงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีงามสมกับความเปนขาราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

4. องคกรคุมครองจริยธรรม
1. ก.พ.
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 ขอ 13 กําหนดให ก.พ. มีหนาที่ควบคุม
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม
2. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ กลุม
งานคุมครองจริยธรรม
3. คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
4. เผยแพรและปลูกผังจริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการและ
ประชาชน
5. สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการที่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง

6. ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝาฝน
จริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด ก.พ. อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการผูฝาฝนปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมได
7. ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหการปฏิบัติตามคานิยมหลักสําหรับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับใชอยางจริงจัง มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
8. ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดิน แลว
เผยแพรใหประชาชนทราบ
9. ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
10. ประมวลการตีความ และวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
11. ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
12. ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 ขอ 14 กําหนดให ก.พ. โดยขอเสนอของหนาสวน
ราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซื่อสัตย
เปนประจักษ โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.
2. กรรมการผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองใหเหลือสอง
คน
3. กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ
รวมกันเสนอ
5. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
“กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย และเปนผูมีเกียรติเปนที่ยอมรับของสวนราชการนั้น ”
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ

2.สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมี
ขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
โดยเร็ว
3.พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการเมื่อ
ไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
4.สงเรื่องให ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบใน
วงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
5.คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวน
ราชการ
6.คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชาใช
อํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
7.เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการตอ ก.พ.
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
8.เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
9. ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย

3. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารสวนราชการ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3ขอ 16 ใหหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการ
ตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปน
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
ควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความ
ซื่อสัตย มีผลงานและความรูความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวน
ราชการ
2. คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภทอํานวยการ
ขึ้นไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูกกลาวหานั้นไมอาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือการดําเนินการใดที่เปนผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผู
กลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
3. สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
4. ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด

5. ปฏิบัติตามมติ หรือคําวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม คําแนะนําของผูตรวจการ
แผนดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็นพองดวยกับ คําวินิจฉัย
นั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให ก.พ. วินิจฉัยได เวนแต
กรณีนั้นมีคํา
วินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว
6. รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ.
7. ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย

4. กลุมงานคุมครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 ขอ 17 ใหจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้นในทุก
สวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการมีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปน
อิสระ โดยมีขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุมและมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1.ดําเนินการเผยแพร ปลูกผัง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
2.สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได
3.ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิ
ใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรมใหนําความในขอ 3 (2) มาใชกับขาราชการในกลุมงาน
คุมครองจริยธรรมดวย โดยอนุโลมโดยให ก.พ. เปนผูใหความเห็นชอบ
4.ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
5.ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนง
ในกลุมงานดังกลาว
กรมทางหลวง ไดมีคําสั่งกรมที่ จ.1.9 /9/2553 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553เรื่องจัดตั้งกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมกรมทางหลวง โดยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
องคประกอบ
1.
รองอธิบดีฝาย
บริหาร
หัวหนากลุมงานฯ
2.
ผูอํานวยการฝายวินัย กองการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
3.
ผูอํานวยการฝายสวัสดิการและ
เจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่
เจาหนาที่

4.
เจาหนาที่
5.

ผูอํานวยการกองการ
เลขานุการกลุมงานฯ
ผูอํานวยการฝายคุมครองจริยธรรม

กองการเจาหนาที่ ผูชวยเลขานุการ
กลุมงานฯ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริมยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและควบคุมติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมและการดําเนินการเพื่อสรางมาตรฐานความโปรงใส
2. สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรม เพื่อรายงานใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา ทั้งนี้โดย
อาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได
3. ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลง/ถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
4. ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
5. ดําเนินการอื่นๆตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย

5. กลุมงานสงเสริมจริยธรรม กองการเจาหนาที่
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เห็นชอบการ
จัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ(4 ป) และแผนปฏิบัติการ(รายป)ในการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปองกันและปรามการทุจริต
2. ดําเนินการเสริมสรางจริยธรรมและปลูกฝงคุณธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับของกรม
3. สงเสริมและผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(รายป) รวมทั้ง
ติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผน
4. ดําเนินการสรางมาตรฐานความโปรงใสภายในกรม
5. ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
6. ใหความชวยเหลือ สนับสนุน ดูแลใหเจาหนาที่ของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
7. ดําเนินการอื่นใดตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย

