












ที่ นร ๑๐๑๙/ว๒๒                                                                สำนักงาน ก.พ. 
      ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

เรียน  (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  
  ๒. คู่มือการใช้งานระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

ตามทีข่้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ กำหนดให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 
เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ และข้อ ๙ กำหนดให้การสรรหาและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น  

บัดนี้ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
โดยมรีายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผ่านระบบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อที่สำนักงาน ก.พ. จะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมให้แล้วเสร็จพร้อมกันในวันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้จาก QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 
          (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 
          เลขาธิการ ก.พ.  
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๒  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗  

ด่วนที่สุด 



 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) 
************** 

การสรรหาและการแต่งตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ  
ที่ ก.พ. กำหนด ดังต่อไปนี้ 

              ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม   

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ 
๒)  ข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง

ประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการที่ได้รับเลือก
จากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 

๓)   ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง    
และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือก
ของส่วนราชการนั้น จำนวนสองคน 

เป็นกรรมการ 

๔)   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการ จำนวนสองคน       เป็นกรรมการ 
๕)   รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  

  งานด้านจริยธรรม 
เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

      

            ๒. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม  

๒.๑  กรรมการจริยธรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑)   มีสัญชาติไทย 
๒)   ประธานกรรมการ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี ซึ ่งมาจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

หน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  

๓)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี ซึ่งมาจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการทหาร
หรือตำรวจที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ข้าราชการพลเรือน 
หรืออดีตข้าราชการพลเรือนที่เคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
จริยธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 
 

 

๔)   กรรมการผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนราชการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นกรรมการจริยธรรม  

๕)   มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๖)   มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ 
 

๒.๒  กรรมการจริยธรรมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๑)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
๒)   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๓)   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  
๔)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

๕)   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ แม้ภายหลังจะได้รับการล้างมลทินแล้ว  

๖)   ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำรวยผิดปกต ิ

๗)   ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

๘)   ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
๙)  ไม ่ เคยพ ้นจากตำแหน ่งเพราะศาลฎ ีกาหร ือศาลฎ ีกาแผนกคด ีอาญา 

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
๑๐) ไม่เป็นผู ้ท ี ่อยู ่ระหว่างถูกสอบสวนทางว ิน ัย หรือถูกชี ้ม ูลความผิดจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๑๑) ไม่มีความเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม 

๓.  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรม 

ให้ส ่วนราชการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการจร ิยธรรม ผ่านระบบการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ ตามท่ี ก.พ. กำหนด  

 ๔. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม 

๔.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการ  



๓ 
 

 

๔.๒ ให้ส่วนราชการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที ่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ โดยให้ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวเลือกกันเอง ตามวิธีการที่ส่วนราชการเห็นสมควร จำนวนหนึ่งคน  

๔.๓ ให้ส่วนราชการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที ่เป็นข้าราชการพลเรือน  
พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนราชการนั้น ตามวิธีการที่ส่วนราชการเห็นสมควร 
จำนวนสองคน 

๕. การประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม  

  ๕.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมตามแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมของประธานกรรมการจริยธรรมและกรรมการ
จริยธรรม โดยมีแนวทางการพิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้ 

๑) แบบประเม ินค ุณสมบัต ิทางจร ิยธรรมของประธานกรรมการจร ิยธรรม 
และกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม จำนวนทั้งหมด ๑๓ ข้อ ดังนี้ 

๑.๑) ประเด ็นการประเม ินค ุณสมบ ัต ิทางจร ิยธรรม ข ้อ ๑ - ข ้อ ๑๐  
เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมินตามประเด็นที่กำหนด ซึ่งมีแนวทางการให้คะแนน
พฤติกรรมทางจริยธรรมในแต่ละข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  

 ระดับ ๓ คือ ผู ้ประเมินให้ความเห็นว่าเคยเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์  
ของพฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่งในแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม  

 ระดับ ๒ คือ ผู้ประเมินไม่เคยเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ แต่ได้ทราบว่า
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมตามหัวข้อประเมินข้อใดข้อหนึ่งในแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม 

 ระดับ ๑ คือ ผู้ประเมินไม่เคยเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์และไม่ได้เคยรับ 
คำบอกเล่าว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเหล่านี้ แต่ผู้ประเมินมีความเห็นที่คาดว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมตามหัวข้อ 
ในแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม 

 ระดับ ๐ คือ ผู้ประเมินไม่เคยทราบ ไม่เคยได้ยินว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรม
ตามหัวข้อในแบบประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม 

๑.๒)  ประเด ็นการประเมินข้อ ๑๑ - ข้อ ๑๓ เป ็นการประเมินพฤติกรรม 
ที่มีนัยสำคัญของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีแนวทางการให้คะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่มีนัยสำคัญในแต่ละข้อ 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

มี    คือ  มีพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ 
ไม่มี คือ  ไม่มีพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ 

 
 
 



๔ 
 

 

๒)  เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม 
๒.๑)  การประเมินพฤติกรรมที ่แสดงออกของผู ้ร ับการประเมิน ประเด็น 

การประเมินข้อ ๑ - ข้อ ๑๐ มีระดับคะแนนแต่ละข้อตั ้งแต่๐ - ๓ คะแนน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด  
๓๐ คะแนน ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน ดังนี้  

ผ่าน    คือ  ได้คะแนน ๒๑ คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป) 
ไม่ผ่าน คือ  ได้คะแนนน้อยกว่า ๒๑ คะแนน (ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐) 

๒.๒) การประเมินพฤติกรรมที ่ม ีน ัยสำคัญของผู ้ร ับการประเมิน ประเด็น 
การประเมินข้อ ๑๑ - ข้อ ๑๓ กำหนดเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินโดยต้องไม่มีพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ
ทุกข้อ ดังนี้ 

ผ่าน    คือ  ไม่มีพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญทุกข้อ 
ไม่ผ่าน คือ  มีพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญข้อใดข้อหนึ่ง 

ทั ้งนี ้ ผู ้ที ่ได้ร ับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม จะต้อง “ผ่าน” 
เกณฑก์ารประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม ข้อ ๒.๑) และ ๒.๒) ตามที่กำหนดข้างต้น  

๕.๒  การประเมินประธานกรรมการจริยธรรม และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิจารณาดำเนินการ โดยอาจมอบให้ 
กลุ่มงานจริยธรรมสืบค้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการจริยธรรม และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากหน่วยงาน 
หรือองค์กรซึ ่งผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกเคยปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน หรือสอบถามข้อมูล 
จากหัวหน้างานในอดีตหรือในปัจจุบันของบุคคลนั้น เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณา 

๕.๓  การประเมินกรรมการจริยธรรมที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ ให้มีการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมโดยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑)  ผู้บังคับบัญชา     
๒)  หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
๓)  เพ่ือนร่วมงาน 
๔)  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 

๖. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

  ส่วนราชการอาจพิจารณาให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการประเมิน
คุณสมบัติทางจริยธรรมตามลำดับคะแนนไว้ สำหรับเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการจริยธรรมที่ว่างลงก่อนครบวาระ 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

๗. การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

๗.๑  ให้กลุ ่มงานจริยธรรม ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู ้ได ้รับ 
การคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติบุคคล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องแสดง
เจตจำนงยินยอมให้มีการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองประวัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  

๗.๒  กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู ้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้วินิจฉัย หรืออาจขอความเห็นจาก ก.พ. ประกอบ  
การวินิจฉัยด้วยก็ได ้

๗.๓  กรณีม ีผ ู ้ค ัดค ้านผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือก  ให ้ เสนอเร ื ่องพร ้อมพยานหล ักฐาน 
ให้หัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย โดยให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

๗.๔  ให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการจริยธรรม 
ตามแบบรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม  

๘.  การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

๘.๑  สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมผ่านระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ และรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมทั้งหมดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการจริยธรรมและกรรมการจริยธรรมว่าเป็นผู ้ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริต  
ต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่   

๘.๒  สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในเว็บไซต์  
เพ่ือให้ทราบโดยทั่วไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนเสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  

๘.๓  สำนักงาน ก.พ. จ ัดทำประกาศ ก.พ. เร ื ่องแต่งต ั ้งคณะกรรมการจร ิยธรรม  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  

๙. การดำรงตำแหน่ง  

๙.๑  ให้คณะกรรมการจริยธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ ก.พ.  
มีประกาศแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการจริยธรรมหรือกรรมการจริยธรรม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะการดำรงตำแหน่งไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งปี 

๙.๒  ประธานกรรมการจริยธรรม สามารถดำรงตำแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน ๓ ส่วน
ราชการ  

๙.๓  กรรมการจริยธรรมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนราชการ ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจริยธรรม
ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

 

๑๐. การพ้นจากตำแหน่ง 

๑๐.๑  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการจริยธรรมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
๑)  ตาย 
๒)  ลาออก 
๓)  พ้นจากการเป็นข้าราชการพลเร ือน พนักงานราชการ พนักงาน ล ูกจ ้าง  

และผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น หรือพ้นจากตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ สำหรับ
กรรมการที่คัดเลือกจากตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ 

๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

๕)  กรรมการจริยธรรม มีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

๑๐.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบวาระ และ
แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และให้คณะกรรมการจริยธรรมที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมใหม่   

๑๐.๓  ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการจริยธรรม หรือกรรมการจริยธรรมว่างลงก่อน
ครบวาระให้ส่วนราชการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการจริยธรรม หรือกรรมการจริยธรรมแทนตำแหน่ง
ที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมนี้ และให้ผู ้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
จริยธรรม หรือกรรมการจริยธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ   
ผู้ซึ่งตนแทน หรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว และแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการ
จริยธรรม และกรรมการจริยธรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง       
 

******************** 



ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์   ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานที่ดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เชื่อมั่นในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๑๙  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  2562  และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๓  (๑)  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้ำที่ 
จัดท ำประมวลจริยธรรม  จัดท ำประมวลจริยธรรม  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ก.พ.  ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จึงก ำหนดข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 

“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินและมีฐำนะ  
ไม่ต่ ำกว่ำกรม 

“หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือน  พนักงำนรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง   

และผู้ปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ก.พ.   
“คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

และคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำจังหวัด 

หมวด  ๒ 
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๓ ให้  ก.พ.  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๑) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล  ให้มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ  เช่น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรแต่งตั้ง  กำรเลื่อน  กำรโอน  กำรย้ำย  หรือกำรให้ออกจำกรำชกำร   

(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี   

(๔) ก ำหนดมำตรกำรที่ใช้บังคับกรณีข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   และระดับ 
ควำมร้ำยแรงของโทษในกรณีมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๔ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้มีผู้บริหำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมของข้ำรำชกำรประจ ำ 

ส่วนรำชกำร   
(๒) ก ำหนดให้มีกลุ่มงำนจริยธรรมโดยมีกรอบอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม  รวมถึง 

กำรจัดสรรงบประมำณเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม   
(๓) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้ข้ำรำชกำร 

ในสังกัดปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนดจริยธรรม 
 ในกรณีข้ำรำชกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนด

จริยธรรม  แต่มิได้เป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือควำมผิดอำญำ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำว่ำกล่ำวตักเตือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ  หรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปเีสนอต่อ  ก.พ.  ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่  ก.ม.จ.  
ก ำหนด  เพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

ข้อ ๕ ก.พ.  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำร  รวมถึงกลไกและกำรบังคับใช้

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๒) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี  รวมทั้งมำตรกำรที่ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม  กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรและประชำชน 
(๕) รณรงค์ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๗) ประเมินผลกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนของส่วนรำชกำรที่อยู่ในก ำกับ

เสนอต่อ  ก.ม.จ. 
(๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๖ ให้  ก.พ.  โดยข้อเสนอของหัวหน้ำส่วนรำชกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น  

เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  สอดส่อง  ดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  ติดตำม  และประเมินผลกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร   

คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ประธำนกรรมกำร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำน  ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ   

มีประสบกำรณ์และผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงมีควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำร  โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   

(๒) กรรมกำรที่เป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรที่ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว  จ ำนวนหนึ่งคน 

(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น  
จ ำนวนสองคน 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนรำชกำร  ซึ่งมำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เช่น  ภำคเอกชน  
สื่อมวลชน  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  สถำบันกำรศึกษำ  ข้ำรำชกำรทหำรหรอืต ำรวจที่ด ำรงต ำแหนง่
เทียบเท่ำต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร   ข้ำรำชกำรพลเรือนหรืออดีต
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป   และเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  หรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หรือด้ำนอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำร
จริยธรรมโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ   มีควำมซื่อสัตย์   สุจริต   
จ ำนวนสองคน   

(๕) รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม  เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย  ยุทธศำสตร์  แผนงำน  โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงกำรพัฒนำจริยธรรม
และกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๓) ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และข้อก ำหนดจริยธรรม 

(๔) สอดส่อง  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมำะสม  หรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   

(๕) เสนอมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนำให้ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี  และมำตรกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร  คณะกรรมกำรจริยธรรม  
และประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำร  องค์กรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเมื่อมีกรณีร้องเรียน
กล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม    
ในกรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม  ให้เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ชั้นเหนือขึ้นไปพิจำรณำ 

(๙) ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๑๐) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๑๑) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงตรงไปตรงมำ  

มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น 
(๑๒) ส่งเรื่องให้  ก.พ.  พิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้ำงหลำยส่วนรำชกำร 
(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๘ ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับกับกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่  ก.พ.  ก ำหนด   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๐ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๒) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร  และก ำหนดหลักเกณฑ์ 

กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและแผนปฏิบัติกำรด้ำนจริยธรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ 

ของส่วนรำชกำร  เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม  กำรกระท ำผิดวินัย  และปัญหำกำรทุจริต 
(๔) เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ที่มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี   รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณและอัตรำก ำลัง 
เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 
(๖) จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อก ำหนดจริยธรรม  รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของข้ำรำชกำร  ตลอดจนติดตำมรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อำจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย   เพ่ือใช้ส ำหรับกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๗) สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืระหวำ่งส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน   
(๘) รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ข้อ  ๑๑ ให้กลุ่มงำนจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี ้
(๑) พัฒนำระบบ  เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนกำรส่งเสริมจริยธรรมในส่วนรำชกำร 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้   ฝึกอบรม  และพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   
(๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  และกำรยกระดับธรรมำภิบำล  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำรรวมถึง
แนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๔) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจริยธรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม   กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ   

(๕) จัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรม  หรือพฤติกรรมที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำของข้ำรำชกำร
ในส่วนรำชกำรที่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
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(๖) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และต่อต้ำน 
กำรทุจริต  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรเสริมสร้ำงวินัย  กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

(๗) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชำสัมพันธ์  ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๘) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่   และก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำน 

(๙) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมเสนอต่อ  ก.พ. 

(๑๐) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ  ๑๒ กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ  ๑๓ เมื่อข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนมีผลใช้บังคับแล้ว   ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่  ก.พ.  ก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมและกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน 
วันก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  ให้คงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริยธรรมและกลุ่มงำนจริยธรรมตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ  ๑๕ กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้  
ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  31  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี 

ประธำน  ก.พ. 
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