รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....
--------------------------โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กาหนดให้
“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”.และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔)
ก าหนดให้ “ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ล ะบุ คคล มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต กล้ าตัดสิ นใจ และกระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน เป็น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุค ลากรภาครัฐ จาก
การใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา” และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการประเภทต่างๆ จัดทาข้อเสนอ
การจั ดทามาตรฐานทางจริย ธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ โดยเสนอ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และกาหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในการจัดทาและปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารน าจริ ย ธรรมไปใช้ ใ นกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล รวมถึ ง วิ นิ จ ฉั ย ตี ค วาม
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งที่ ขั ด แย้ ง กั บ มาตรฐานทางจริ ย ธรรม ตลอดจนก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนิ น การตามมาตรฐานทางจริย ธรรม ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ ส่ งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจ ารณา โดยให้ น าผลการประชุมตามคาสั่ งรองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมทั้ง
ความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมที่กาหนดตามมาตรา ๕ ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรั ฐ พ.ศ. ....
ให้ใช้เป็ นมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท และ (๒) กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม
ในหมวด ๒ และการรักษาจริยธรรม ในหมวด ๓ ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ให้ใช้
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระและศาล ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๒
๒. ให้สานักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดแนวทางและคาอธิบาย
พฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแทรกมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเข้าไปในกระบวนการสรรหา เลือกสรร เลื่อนตาแหน่ง และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกต้อ ง
ตรงกัน รวมทั้งควรกาหนดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้านตามประมวลจริยธรรมให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการประเมินผลในเบื้องต้นและดาเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ควรศึกษาและประเมินผลการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักงาน ก.พ. ขอสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. .... ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สานักงาน ก.พ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
เว็ บ ไซต์ ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) และที่
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ. โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๐๗ และโทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๒๗
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
จานวน ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจงเหตุผล
- ไม่มี ๕. ข้อคัดค้านต่อหลักการและสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้
- ไม่มี ๖. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
สานักงาน ก.พ. จะนาผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป
----------------------------

