


 

 

 



คํานํา 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดขึ้นไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิด 
ทางวินัย 
  ดังนั้น  เพื่ อ ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกของข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ธํารงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรี มุ่งมั่นสร้างความเลื่อมใส
ศรัทธาให้ได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก .ร . ) จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยึดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน 
 ในการนี้ คณะทํางานตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยสํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติ 



ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดถือ 
และยึดมั่นเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานประมวล
จริยธรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นการ
สนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม ความถูกต้อง
และความชอบธรรมเป็นหลักสําคัญ ทั้ งนี้  ก็ เพื่อประโยชน์ สูงสุด 
ของส่วนรวม ประเทศชาติ หรือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสืบไป 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

หน้า 

หลักการปฏิบัตตินตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม      ๑ 
ข้าราชการรัฐสภา      
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว      ๕ 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา      ๑๑ 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา (ฉบับที่ ๒)      ๒๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๖    
 
 
  

 

 

 

      
 

 

 



หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

ข้อ ๑ ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

หมายถงึ   การมุง่มั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อ 
-  สนองคุณแผ่นดิน  
-  รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ  
-  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
-  เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์  

ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบระชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 หมายถึง -  ยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม  
 -  คํานึงถึงสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
  - ไม่ดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย 

แก่ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

หมายถึง  - ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่น 
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- ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งใดหรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ของตน 

ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาต้องภักดีต่อองค์กร  

หมายถึง - เชิดชูองค์กรปฏิบัติงาน  
 - ยึดในเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก  
 - รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

- เคารพสถานที่และช่วยกันรักษาความสงบ
เรียบร้อยในองค์กร  

ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  

หมายถึง - มุ่ งมั่ นที่ จะทํ างานให้ เกิดผลดีแก่องค์กร  
และประโยชน์ส่วนรวม  

- เน้นการปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

- มีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖ ข้าราชการรัฐสภาต้องรู้รักสามัคคี มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

หมายถงึ  - ยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยูใ่นหลักคุณธรรม  
  - มีความซื่อตรง ไม่คดโกง  



- ๓ - 
 
 - ปฏิบัติหน้าที่อยา่งตรงไปตรงมา  
 - ไม่ประพฤตตินเป็นที่เสื่อมเสีย 

ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาต้องยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

หมายถึง - ยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด  

  - ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน  
 - กล้าคิด กล้าทําและกล้ารับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 - มุ่งที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม โดยปราศจาก

อคติและไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ  

ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
เป็นกลางทางการเมือง  

หมายถึง - มีจิตให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงาน
รัฐสภา และประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี 

- ไม่เลือกปฏิบัติพร้อมให้บริการอยู่เสมอ  

ข้อ ๙ ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก
รัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชน ภายใต้กรอบ 
ของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง     

  หมายถึง - รักษาความลับของทางราชการและความลับอื่น
ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากผู้มาติดต่อ 
ราชการ 
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  - เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบ
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับกําหนด 
และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาต้องให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคล 
ในวงงานรัฐสภา ประชาชน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพื่อนร่วมงาน  

หมายถึง - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
- ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัว 

ของผู้อื่น  

ข้อ ๑๑  ข้าราชการรัฐสภาต้องเสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร  
อุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่  

  หมายถึง - เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ  
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น โดยไม่หวัง

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องประหยัด 

หมายถึง - ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ  
ส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการ 
สิทธิประโยชน์ที่ราชการจัดให้อย่างคุ้มค่า 
สมประโยชน์ของทางราชการ 

 - ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

ข้อ ๑๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม 
อย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว 
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 งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวางเกี่ยวข้อง
กับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผล
เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจ 
ที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่ ง 
คําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย 
โดยถือว่าความคิดเห็นและคําวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา 
และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดิน
สําเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง. 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ ความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความ 
เป็นจริง ต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน  
ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง 
ในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด  
ต้องสํารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ําเสมอ และปฏิบัติแก้ไข 
เสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทําความเสียหายให้แก่การกระทํา 
ความคิด และการงาน. 

พระตําหนกั ภูพิงคราชนิเวศน์ 
วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
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งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสําเหนียก 

ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงาน
ทุกอย่าง โดยเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้ งคิด รู้ว่า ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใด 
ควรกระทํา ส่ิงใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย  
และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ 
และประชาชน. 
 

พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. เพราะฉะนั้น  
จึงจําเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทําหน้าที่ทุก ๆ ประการให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ โดยเต็มกําลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติ
ราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสําเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์
อย่างดีที่สุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน. 
 

พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
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ข้ าราชการผู้ ป ฏิบั ติบริหารงานของแผ่นดิน  จะต้อ งรู้ 
ตระหนักแน่ ในการสละ  อันได้แก่การสละสํ า คัญสองประการ  
คือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
ประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง  
จึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารงตําแหน่ง
หน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป. 
 

วังไกลกังวล 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
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ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา๑ 

 

คําปรารภ 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้ เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะต้องมีกลไก 
และระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง 
แห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) จึงกําหนดให้มี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้นเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
พนักงานราชการและลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

    

ข้อ ๑  ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภานี้ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
     

  ๑ ราชกิจจานุ เบกษา  เล่มที่  ๑๒๘  / ตอนพิ เศษ  ๒๓  ง  / หน้า ๕๕  /  
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔. 
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ข้อ ๒  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

  “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
  “ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขา้ราชการรัฐสภา 

    

ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองคุณของแผ่นดิน 
รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยอมรับฟัง 
และยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รวมถึงคํานึงถึงสิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งไม่ดําเนินการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย
แก่ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่นํา
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 
ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจาก
บุคคลอื่น และไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งใด หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน 

   
ข้อ ๖ ข้าราชการรัฐสภาต้องภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชูองค์กร 

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก รักษาวัฒนธรรม 
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งเคารพสถานที่และช่วยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยในองค์กร 

   
ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา

มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นที่จะทํางาน 
ให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์ส่วนรวม เน้นการปรับปรุงกลไก 
การทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
มีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

   
ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้องรู้รักสามัคคี มีจิตสํานึกที่ดี 

ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดมั่นปฏิบัติตน 
ให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย 
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ข้อ ๙   ข้าราชการรัฐสภาต้องยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมายโดยยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าทํา และกล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย มุ่งที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม โดยปราศจากอคติ 
และไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 

 
ข้อ ๑๐  ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 

เป็นกลางทางการเมืองมีจิตให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา 
และประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมให้บริการ 
อยู่เสมอ 
   
  ข้อ  ๑๑๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชน ภายใต้กรอบ 
ของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
โดยรักษาความลับของทางราชการและความลับอื่นที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือจากผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับกําหนด และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
    
 ๒ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่ก้าวก่าย 
สิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น 

 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการรัฐสภาต้องเสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร 

อุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
อื่นใด 

 
ข้อ ๑๔ ข้าราชการรัฐสภาต้องประหยัด โดยการใช้เวลา

ราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ของทางราชการ  และสิทธิประโยชน์ที่ราชการจัดให้อย่างคุ้มค่า 
สมประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

อย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้าราชการรัฐสภาเ ม่ือรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมนี้ ข้าราชการรัฐสภามีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าว
พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาโดยพลัน 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

    
 

ส่วนที่ ๑ 
องคก์รคุ้มครองจริยธรรม 

    

ข้อ ๑๖  ก .ร .  มีหน้าที่ควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็นแก่การ 
ใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
  (๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและกลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ
รัฐสภาผู้นั้น 
  (๔) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ประมวล
จริยธรรมนี้ 
  (๕) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

ข้อ ๑๗๓  ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาขึ้นคณะหนึ่งเพื่อควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร. 

(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  โดยให้ เลือกกันเองส่วนราชการ 
ละสองคน 

(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการรัฐสภา ส่วนราชการ 
ละสองคนตามวิธีการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร. 
 ให้ ก .ร . แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    
 ๓ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖.  
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 กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาต้องไม่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ 
 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 
 

ข้อ ๑๘ กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 
  ให้กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่พ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาใหม่ 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับ
แต่งตั้งมีวาระอยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาว่างลง
ก่อนครบวาระ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการสรรหาตําแหน่ง
กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
จะไม่ดําเนินการสรรหากรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามข้อ ๑๗ 
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้๔ 

 
    
 ๔ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยข้อ ๕ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
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ข้อ ๑๙  คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มีอํานาจ

หน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็นแก่การ 
ใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
  (๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ 
  (๓) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นั้น 
  (๔ )  เผยแพร่ และปลูก ฝังจริ ยธรรมให้ เป็นที่ รั บทราบ 
อย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการรัฐสภาและประชาชน 
  (๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างจริงจัง 

(๖) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
จริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 
  (๗) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
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  (๘)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัย 
ให้ ก.ร. ภายในสามสิบวัน ถ้า ก.ร. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ ก.ร. รับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเป็นที่สุด 
  (๙)  ส่งเรื่องให้ ก.ร. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องสําคัญและยังไม่มีคําวินิจฉัยของ ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหา อันเกิดจากการใช้
บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้าราชการรัฐสภาทราบ 
เพื่อยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 (๑๑) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการ
อื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.ร. 
 (๑๒) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติ 
ตามค่านิยมหลักสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง 
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 (๑๓) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.ร. 
มอบหมาย 
  ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาวางกรอบ 
แนวทางการดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกรอบที่ ก.ร. 
กําหนด 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
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ข้อ ๒๐๕  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อํานวยการสํานัก และผู้บังคับบัญชา 
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่อยู่ในสํานัก  
มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ 
  (๒ )  คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาซึ่ งปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อํานาจ 
โดยไม่เป็นธรรม 
 (๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างสม่ําเสมอ 
 (๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
    
 ๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
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 (๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย ก.ร. หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณี 
ที่ คณะกรรมการจริ ย ธรรมข้ า ร าชการรั ฐสภามี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ใด 
และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยนั้น 
ให้เสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาไปให้ ก.ร. วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีคําวินิจฉัย 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.ร. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว 

(๖ )  รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่น 
ตามที่เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
เพื่อนําเสนอ ก.ร. ต่อไป 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.ร. 
มอบหมาย 

 
ข้อ ๒๑ ให้กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ
รัฐสภาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 

(๒) ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริ งการฝ่า ฝืนจริยธรรม 
เพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้  
โดยอาจมี ผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภามอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกล่ันแกล้ง 
หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 

(๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  
หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา หรือที่ ก.ร. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

    

ข้อ ๒๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้ าราชการรัฐสภาใหม่  จัดให้
ข้าราชการรัฐสภาลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีการ
บันทึกประวัติในส่วนที่ เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา 
แต่ละคน  รวมทั้ ง จั ด ให้มี กิ จกรรมส่ ง เสริ มจริ ยธรรมผู้ บริหาร 
และข้าราชการรัฐสภาอย่างสม่ําเสมอ 

(๒) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างเพียงพอ 

(๓) ยกย่องข้าราชการรัฐสภาที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
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(๔) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้และดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 

(๕) เผยแพร่ ให้สมาชิกรัฐสภา  บุคคลในวงงานรัฐสภา  
และประชาชน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของข้าราชการรัฐสภาทราบ
ประมวลจริยธรรมนี้ เพื่อไม่กระทําการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิด
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๒๓๖  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ตามหมวด ๒ ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยพนักงานราชการ 
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๒๔ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน 
ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ ๒๕  ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ย้ายหรือโอน

ข้าราชการรัฐสภาผู้ใดให้ ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุพิจารณาพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของผู้นั้นควบคู่กับความรู้ความสามารถด้วย 

 
    
 ๖ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๗ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
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ข้อ ๒๖๗  เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการรัฐสภาอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของส่วนราชการที่ตนสังกัด นําเสนอเพื่อขอคําวินิจฉัยหรืออนุญาต 
จากคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้ 

ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ 
ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
อาจส่งเรื่องให้ ก.ร. วินิจฉัยได้ 

ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่อง
สําคัญ อันควรแก่การขอคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระทําได้ 

ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิด
ทางวินัย 

 
ข้อ ๒๗๘  ในกรณีที่จําเป็นต้องดําเนินการเรื่องใดโดยด่วน  

หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 

 

    
 ๗  ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
 ๘ ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๙ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
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ข้าราชการรั ฐสภาได้ทัน  ข้ าราชการรั ฐสภาอาจขอคําแนะนํา 
จาก ผู้บั ง คั บบัญชากลุ่ ม ง านส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรมและจริ ย ธ ร รม 
ของส่วนราชการที่ตนสังกัด  

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องให้คําแนะนําตามสมควร ตามคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หากไม่มีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอาจให้คําแนะนําโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสําคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างสํานึกลึกซึ้ง 
และเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภา 
ที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและการดํารงตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและ ก.ร. ทราบ 

ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยวินิจฉัย 
ไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย  
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บทเฉพาะกาล 

    

ข้อ ๒๘ ให้ดําเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข้อ ๒๙ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผล

ใช้บังคับ ให้ ก.ร. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
พร้อมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ร. รับฟังความคิดเห็น
จากข้าราชการรัฐสภา  ผู้อํ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หัวหน้า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง  
และต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนั
นับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ชัย ชิดชอบ 
ประธานรัฐสภา 
ประธาน ก.ร. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖๙

    

  โดยที่ เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประมวลจริยธรรมนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  ๑๑ ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน ภายใต้ 
กรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
โดยรักษาความลับของทางราชการและความลับอื่นที่ได้มาจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่หรือจากผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป 
 
 
 
    
 ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ / ตอนพิเศษ ๔๗ ง / หน้า ๘๓ / ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖. 
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เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับกําหนด และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๗ ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร. 
  (๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยให้เลือกกันเองส่วนราชการละสองคน 
  (๓) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการรัฐสภา ส่วนราชการละ
สองคนตามวิธีการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ร. 
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  ให้ ก .ร . แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาต้องไม่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เหลืออยู่” 

ข้อ ๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสี่ของข้อ ๑๘ แห่ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

“ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรฐัสภาวา่งลง
ก่อนครบวาระ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการสรรหาตําแหน่ง
กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
จะไม่ดําเนินการสรรหากรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามข้อ ๑๗ 
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๐ แห่งประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๐ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้อํานวยการสํานัก และผู้บังคับบัญชา 
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการ 
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สังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่อยู่ในสํานัก  
มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา 
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๓ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามหมวด ๒ ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยพนักงานราชการ 
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๖ แห่งประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๖ เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการรัฐสภาอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของส่วนราชการที่ตนสังกัด นําเสนอเพื่อขอคําวินิจฉัยหรืออนุญาต 
จากคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้” 
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ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๗ ในกรณีที่จําเป็นต้องดําเนินการเรื่องใดโดยด่วน  
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรั ฐสภาได้ทัน  ข้ าราชการรั ฐสภาอาจขอคําแนะนํา 
จากผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วน
ราชการที่ตนสังกัด  

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องให้คําแนะนําตามสมควร ตามคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หากไม่มีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอาจให้คําแนะนําโดยยึดประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรม 
ในหน้าที่  ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภาที่สร้าง 
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและการดํารงตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีงาม และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
และ ก.ร. ทราบ 
  ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ก.ร. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยวินิจฉัย 
ไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย” 
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ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภานี้ใช้บังคับ 
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามข้อ ๑๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภานี้ 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภานี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สมศักดิ์ เกียรตสุิรนนท ์

ประธานรัฐสภา 
ประธาน ก.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




