
 

การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

1. ความหมาย 

 การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมายถึง การดําเนินการใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนท่ีกําหนด ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม รวมท้ังการดําเนินการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการฯ และกลุมงานฯ เชน 

เผยแพร ปลูกผัง สงเสริมการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม การสืบสวนขอเท็จจริงเม่ือมีการฝาฝน

จริยธรรม ฯลฯ   ใหเปนไปตามท่ีประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนท่ีกําหนด หรือเปนไปตามท่ี ก.พ. 

มอบหมาย 

2. ความเปนมา 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙กําหนดใหมาตรฐานทา ง

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวล

จริยธรรมท่ีกําหนดข้ึนโดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทา ง

จริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 

ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถ่ีถวนแลวเห็นวา 

ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหราชการแผนดินในสวนท่ีตนรับผิดชอบเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพ่ือใหหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนท้ังปวง   

จึงตองมีคุณธรรม ซ่ึงเปนการอันพึงทํา เพราะ นําประโยชนใหเกิดแกสวนรวมและตนเอง และศีลธรรมซ่ึงเปน

การอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปน

ความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเปนขาราชการ 

 

ตามมาตรา 280 ใหผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ี เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมตามมาตรา 279 และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มี

จิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ี

รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา 279 

 

          ดังนั้นบุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงตองมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก 

และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 



1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตร 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐ 

ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเปนประมวลจริยธรรมขาราชการ 

พลเรือน เพ่ือใหขาราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเท่ียงธรรมในหนาท่ีผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการ  

ควรแกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชนและดํารงตนตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงามสมกับความเปนขาราชการ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว 

 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทาง  

การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

4. องคกรคุมครองจริยธรรม 

1. ก.พ. 

                                     ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3  ขอ 13 กําหนดให ก.พ. มีหนาท่ีควบคุม

กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางท่ัวถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. วางระเบียบเพ่ือกําหนดการท้ังหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

2. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ    กลุม

งานคุมครองจริยธรรม 

3. คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา 

ใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

4. เผยแพรและปลูกผังจริยธรรมใหเปนท่ีรับทราบอยางกวางขวางท้ังในหมูขาราชการและ

ประชาชน 

5. สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการท่ีปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 



6. ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝาฝน

จริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด ก.พ. อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการผูฝาฝนปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมได 

7. ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน เพ่ือใหการปฏิบัติตามคานิยมหลักสําหรับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาท่ีของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับใชอยางจริงจัง มี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

8. ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ

จริยธรรม และขาราชการท้ังปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดิน แลว

เผยแพรใหประชาชนทราบ 

9. ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

10. ประมวลการตีความ และวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพ่ือยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

11. ทบทวนวาสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป 

12. ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีจะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

 

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 ขอ 14 กําหนดให ก.พ. โดยขอเสนอของหนาสวน

ราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้ 
 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการ ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซ่ือสัตย

เปนประจักษ โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ. 

2. กรรมการผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองใหเหลือสอง

คน 

3. กรรมการสองคนซ่ึงเปนขาราชการในสวนราชการท่ีไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงาน

ราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการท่ีแตละสวนราชการเห็นสมควร 

4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ

รวมกันเสนอ 

5. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 

“กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย และเปนผูมีเกียรติเปนท่ียอมรับของสวนราชการนั้น” 

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1.ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ 



                         2.สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมี

ขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

โดยเร็ว 

3.พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการเม่ือ

ไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน  ถา ก.พ. มิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี 

ก.พ. รับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

4.สงเรื่องให ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบใน

วงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน 

5.คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวน

ราชการ 

6.คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชาใช

อํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

7.เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการตอ ก.พ. 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 

8.เสนอแนะการแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนท่ีเห็นสมควรตอ ก.พ.  

9. ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

 

3. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารสวนราชการ  

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3ขอ 16 ใหหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการ

ตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเปน

ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

ควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความ

ซ่ือสัตย มีผลงานและความรูความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

1. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวน

ราชการ 

2. คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภทอํานวยการ

ข้ึนไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูกกลาวหานั้นไมอาจ

ดําเนินการเก่ียวกับการออกคําสั่งแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือการดําเนินการใดท่ีเปนผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผู

กลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว 

3. สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

4. ติดตามสอดสองใหขาราชการในสวนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด 



5. ปฏิบัติตามมติ หรือคําวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม คําแนะนําของผูตรวจการ

แผนดิน ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็นพองดวยกับ คําวินิจฉัย

นั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให ก.พ. วินิจฉัยได เวนแตกรณีนั้นมีคํา

วินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 

6. รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเสนอตอ ก.พ. 

7. ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย 

 

4. กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมวด 3 ขอ 17 ใหจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุก

สวนราชการข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซ่ึงมีความเปน

อิสระ โดยมีขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุมและมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

                   1.ดําเนินการเผยแพร ปลูกผัง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และติดตาม

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

                   2.สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการ

พิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามท่ี

เห็นสมควรก็ได 

3.ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิ

ใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรมใหนําความในขอ 3 (2) มาใชกับขาราชการในกลุมงาน

คุมครองจริยธรรมดวย โดยอนุโลมโดยให ก.พ. เปนผูใหความเห็นชอบ 

4.ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

5.ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนง

ในกลุมงานดังกลาว 

กรมทางหลวง ไดมีคําสั่งกรมท่ี จ.1.9 /9/2553  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553เรื่องจัดตั้งกลุมงานคุมครอง

จริยธรรมกรมทางหลวง โดยมีองคประกอบและหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบ 

1. รองอธิบดีฝาย

บริหาร  หัวหนากลุมงานฯ 

2. ผูอํานวยการฝายวินัย กองการ

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี 

3. ผูอํานวยการฝายสวัสดิการและ

เจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี  เจาหนาท่ี 



4. ผูอํานวยการกองการ

เจาหนาท่ี เลขานุการกลุมงานฯ 

5. ผูอํานวยการฝายคุมครองจริยธรรม          

 กองการเจาหนาท่ี   ผูชวยเลขานุการ  

  กลุมงานฯ  

 

 

  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริมยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและควบคุมติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรมและการดําเนินการเพ่ือสรางมาตรฐานความโปรงใส 

2. สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรม เพ่ือรายงานใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา ท้ังนี้โดย

อาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นสมควรก็ได  

3.  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา มิให

ถูกกลั่นแกลง/ถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

4.  ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

5.  ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

5. กลุมงานสงเสริมจริยธรรม กองการเจาหนาท่ี 

  ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 เห็นชอบการ

จัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาท่ี โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ(4 ป) และแผนปฏิบัติการ(รายป)ในการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปองกันและปรามการทุจริต 

2. ดําเนินการเสริมสรางจริยธรรมและปลูกฝงคุณธรรมใหแกบุคลากรทุกระดับของกรม  

3. สงเสริมและผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(รายป) รวมท้ัง

ติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผน 

4. ดําเนินการสรางมาตรฐานความโปรงใสภายในกรม 

5. ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

6. ใหความชวยเหลือ สนับสนุน ดูแลใหเจาหนาท่ีของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน 

7. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 


