
ข้อก ำหนดคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 
ว่ำดว้ยมำตรฐำนทำงจริยธรรมของพนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยประมวลจริยธรรม  
ของกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕๒  และมำตรำ  ๕๓  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงออกข้อก ำหนดไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดนี้เรียกว่ำ  “ข้อก ำหนดคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยมำตรฐำน 
ทำงจริยธรรมของพนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
(ฉบับที่  ๒)   

ข้อ ๔ ในข้อก ำหนดนี้ 
“พนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
ข้อ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งรักษำกำรตำมข้อก ำหนดนี้ 
ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้หรือกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยชี้ขำด  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 
บรรดำกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ค ำสั่ง  ประกำศ  และมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้  ให้ใช้ข้อก ำหนดนี้แทน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลัก 

 
 

ข้อ ๖ พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  
ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  และ  
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส ำนึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
(๓) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  ชอบธรรม  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
(๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

และมีจิตสำธำรณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้   
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปน็ธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และให้บริกำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเรว็

มีอัธยำศัย 
(๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(๘) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ส่วนที ่ ๒ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กร 

 
 

ข้อ ๗ พนักงำนต้องจงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์ 
ข้อ ๘ พนักงำนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

ทุกประกำร 
ข้อ ๙ พนักงำนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดีเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย

อย่ำงเคร่งครัด 
ข้อ ๑๐ พนักงำนต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
ข้อ ๑๑ พนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้ำหำญ  และเป็นกลำง 
ข้อ ๑๒ พนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ  ทุ่มเท

สติปัญญำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถให้บรรลุผลส ำเร็จ  และมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๓ พนักงำนต้องมุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม  รวดเร็ว  
และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจอันดรีะหวำ่งหนว่ยงำนและประชำชน 

ข้อ ๑๔ พนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ  เรียบร้อย  มีอัธยำศัย 
ข้อ ๑๕ พนักงำนต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ  

โดยเจ้ำหน้ำที่จะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   
หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๖ พนักงำนต้องรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน  พร้อมกับ 
ให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ 

ข้อ ๑๗ พนักงำนต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก ำนัล   
หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่ำง ๆ  อันอำจจะเกิดจำก  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน  เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณี 

ข้อ ๑๘ พนักงำนต้องประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นด้วยควำมสุภำพมีน้ ำใจ 
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำน  และไม่น ำผลงำน
ของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 

หมวด  ๒ 
กลไกและระบบกำรบังคับใช้มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๑๙ พนักงำนต้องประพฤติปฏิบัติและวำงตนอยู่ในกรอบมำตรฐำนทำงจริยธรรมนี้ 
อย่ำงเคร่งครัด  ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีควรแก่กำรยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชนทั่วไป  ทั้งนี้  
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติของพนักงำนให้เป็นไป  
ตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๒๐ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ  มีพนักงำนอื่นฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
ทำงจริยธรรมนี้ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 

กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมนีห้รอืมำตรฐำนทำงจรยิธรรมอืน่  แล้วแต่กรณี  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 

ข้อ ๒๑ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๒๐  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำด ำเนินกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  แต่ไม่เกนิหำ้คน   
เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 

ข้อ ๒๒ หำกด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ  ๒๑  แล้วไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ  มีกำรฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือคณะกรรมกำร 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



กำรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ   มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ด ำเนินกำรตำมข้อ  ๒๗ 

ข้อ ๒๓ กำรด ำเนินกำรทำงจริยธรรมตำมข้อ  ๒๑  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวน 
ตำมแนวทำงของกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมำบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ  ๒๒  ให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่จะปรำกฏ
ข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนกำรลงโทษ 

 
 

ข้อ ๒๕ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและมีกำรสั่งกำรลงโทษตำมข้อ  ๒๒  แลว้   
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

ข้อ ๒๖ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมนี้หรือมำตรฐำนทำงจริยธรรมอื่น
แล้วแต่กรณี  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมหรือไม่  ให้พิจำรณำจำก
พฤติกรรม  ควำมจงใจหรือเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ  ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่ง   ตลอดจนหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน  อำยุ  ประวัติและควำมประพฤติในอดีต  สภำพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ำย 
อันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ  และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อ ๒๗ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมนี้หรือมำตรฐำนทำงจริยธรรมอื่น
ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ  ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มี  
กำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง  กำรเข้ำสู่
ต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  หรือกำรสั่ง
ให้ผู้ฝำ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำ  แล้วแต่กรณี 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง  มำใช้บังคับกับเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  โดยอนุโลม 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๘ กำรใดอยู่ ระหว่ ำงด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งว่ ำด้วย 
ประมวลจริยธรรมของกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  และพนักงำน  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรต่อไป  
ตำมระเบียบเดิมจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
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อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔


