รายงานสรุปสาระสาคัญของการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ตามที่ได้อนุ มัติให้ ผู้ ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางนงนุช ธนเศรษฐ) หั ว หน้ากลุ่ มงาน
คุ้มครองจริย ธรรม รวมทั้ งข้าราชการ ๑ ราย เข้าร่ว มประชุม ชี้แจงความคื บหน้ าการจัดท ามาตรฐานทาง
จริย ธรรมตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ในวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเลขาธิการ ก.พ.
(นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธาน นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดทารายงานสรุปสาระสาคัญของการประชุมชี้แจงฯ ดังนี้
๑. ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม และรองเลขาธิการ ก.พ.
(นางชุติมา หาญเผชิญ) ประธานคณะทางานจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญและศูนย์ส่งเสริมธรรม
สานักงาน ก.พ. รายงานความคืบหน้าการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต่อที่ประชุม โดยในการจัดทา
มาตรฐานทางจริยธรรม ได้ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
วรรค ๓ ซึ่งมีสานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ จัดทาร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) กากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนดซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทามาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข. (๔) ร่วมกับองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ
๑.๒ คณะรั ฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวัน ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๑ อนุ มัติห ลั กการร่าง
พระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นาผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สานักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับ
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องไปประกอบการพิ จารณาด้วย ซึ่งสถานะของร่างพระราชบั ญญั ติดังกล่ าวขณะนี้ อยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่สอง
๒. หลักการของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ กาหนดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมสาหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
๒.๒ กาหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.)
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ.
เป็ น รองประธาน ผู้ แทนองค์กรกลางบริห ารงานบุ คคลนอกจาก ก.พ. ผู้ แ ทน ก.พ.ร. ผู้ แทนศูน ย์คุณ ธรรม
(องค์การมหาชน) และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
และเลขานุการโดยตาแหน่ง
/๒.๓ ....

-๒๒.๓ ก.ม.จ. มี อ านาจหน้ า ที่ เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ
นโยบายและยุ ทธศาสตร์การขับ เคลื่ อนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้ คาปรึกษาแก่องค์กรกลางการ
บริหารงานบุคคลในการจัดทาและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กาหนดหลักเกณฑ์การนาจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม ตลอดจนกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๒.๔ ให้ องค์กรกลางบริห ารงานบุคคลของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ แต่ ล ะประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอื่นที่ทาหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับ เจ้าหน้ าที่ของรัฐประเภทนั้น และให้ มีกลไกขับเคลื่อนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษา
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๕ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ชี้ แ จงว่า ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ จ ริย ธรรมเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ พ.ศ. ....
มีประเด็นที่จะต้องนามาปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๓.๑ สาระของมาตรฐานทางจริ ย ธรรม กลุ่ ม เป้ า หมาย/ค านิ ย าม องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรรม (ก.ม.จ.) อ านาจหน้ า ที่ ก.ม.จ. ซึ่ ง จะได้ ข อให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น
แสดงความเห็นและข้อเสนอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามลาดับต่อไป
๓.๒ แผนการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เตรียมการกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
- จัดทาคู่มือคาอธิบายสาระมาตรฐานทางจริยธรรม
- แนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ประกาศใช้
- ตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
- ก.ม.จ. ออกระเบียบหลักเกณฑ์
ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒
- องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม
- ยุทธศาสตร์จริยธรรมภาครัฐ
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
- หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อกาหนดจริยธรรม
- นาจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource หรือ HR)
๓.๓ แผนการจั ดท ากฎหมายล าดับ รองและกรอบระยะเวลาของกฎหมายล าดับ รอง
ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มีดังนี้
/๑) ....

-๓(๑) หลักเกณฑ์ ระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดทาประมวลจริยธรรม
และข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๑๔ โดยมีกาหนดระยะเวลาภายใน ๑ เดือน
หลังจากประชุม ก.ม.จ. ครั้งแรก
(๒) แนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
(ก.ม.จ.) /คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๑๓ (๒) โดยมีกาหนดระยะเวลาภายใน ๓ เดือน
หลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
(๓) ยุ ท ธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่ งเสริม จริย ธรรมภาครัฐ
ให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) /คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๑๓ (๑)
โดยมีกาหนดระยะเวลาภายใน ๖ เดือน หลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
(๔) แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
และมาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) /คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๑๓ (๓) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาภายใน ๖ เดือน หลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
(๕) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๑๓ (๔) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาภายใน ๖ เดือน หลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
(๖) ประมวลจริยธรรม ให้ องค์กรกลางบริห ารงานบุ คคล องค์กรตามมาตรา ๖
วรรคสอง เป็นผู้เสนอ/ผู้ออก อาศัยอานาจมาตรา ๖ โดยมีระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนด
(๗) ข้อกาหนดจริยธรรม ให้ ห น่ วยงานของรัฐ เป็นผู้ เสนอ/ผู้ ออก อาศัยอานาจ
มาตรา ๑๔ โดยมีระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนด
๔. การเตรียมการหลังจากร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ประกาศใช้
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจะต้องดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ จัดทาข้อกาหนดจริยธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนด ในช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๖๒ (มาตรา ๑๔)
๔.๒ นาจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource หรือ HR )
๔.๓ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๑๙) ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้อง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐ
ในการนี้ อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
/๔.๒ นาจริยธรรม...

-๔(๒) ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และจัดมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกาหนด
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทารายงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนด
เสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจาปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย

