
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำน ก.พ.



AGENDA

▪ถ้อยค ำและควำมหมำย

▪กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

▪สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562

▪กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

▪บทบำทของส ำนักงำน ก.พ. ในกำรส่งเสริมจริยธรรม
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ถ้อยค าและความหมาย
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• ควำมดีงำมในจิตใจซึ่งเคยชิน ประพฤติดี 
เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจคนคุณธรรม (Virtue)

• ควำมประพฤติท่ีชอบ ที่ควร ในสังคมจริยธรรม (Ethics)

• มำตรฐำนควำมประพฤติที่ชอบที่ควรในกำรประกอบวิชำชีพจรรยำ (Etiquette)

• แบบแผนที่ต้องยึดถือปฏิบัติในกำรประกอบกิจกรรมแต่ละอย่ำง
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงำนในหน้ำที่วินัย (Discipline) 



การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2540 2550 2560
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รัฐ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน รัฐ

หน่วยงำนของรัฐ
ก ำกับดูแล

ก. ต่ำงๆ และ
หน่วยงำนของรัฐ

ก ำกับดูแล

ก. ต่ำงๆ และ
หน่วยงำนของรัฐ

ก ำกับดูแล



มาตรา 77 รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนำกำรเมือง 
จัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และพนักงำน หรือ

ลูกจ้ำงอื่นของรัฐ ....

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

มาตรา 280 ...ใหผู้้ตรวจการแผ่นดิน
มีอ ำนำจหน้ำที่และเสนอแนะหรือ

ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม ตำมมำตรำ 279

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ครม.เห็นชอบตามที่
ส านักงาน ก.พ.เสนอ

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550

ครม.เห็นชอบตามที่
ส านักงาน ก.พ.เสนอ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“มาตรฐานทางจริยธรรม”



เปรียบเทียบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
2540

• ค่านิยมสร้างสรรค์
• หัวหน้ำส่วนรำชกำร

2550

• ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

• ก.พ. 
• คณะกรรมกำรจริยธรรม

• กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
• หัวหน้ำส่วนรำชกำร
• ฝ่าฝืนจริยธรรม ผิดวินัย

2560

• ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

• ก.พ. 
• คณะกรรมกำรจริยธรรม

• กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
• หัวหน้ำส่วนรำชกำร
• น าพฤติกรรมทางจริยธรรมไป

ใช้ในการบริหารงานบุคคล
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มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ม.219

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำหน่วยงำน
ธุรกำรของศำลและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561

ม.76 วรรคสาม

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ในก ำกับฝ่ำยบริหำร
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ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ 
+ คณะรัฐมนตรี + สส.+สว.

* ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 * ประกาศใช้ 16 เม.ย. 62 และมีผลบังคับใช้ 17 เม.ย. 62

ศำลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
องค์กรอิสระเป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บงัคับแก่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้ำหน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว
ต้องครอบคลุมถึงกำรรักษำเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมใดมีลักษณะร้ำยแรง

ในกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้รับฟังควำมคิดเห็นของสภำผู้แทนรำษฎรวุฒิสภำ และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกำศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคบัแก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสมำชิกวุฒิสภำ 
และคณะรัฐมนตรี ด้วย แต่ไม่ห้ำมสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะก ำหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติ หน้ำที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง และให้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

มาตรา 76     รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐ 
อย่ำงอื่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐพึงด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใชอ้ ำนำจหรือกระท ำกำรโดยมิชอบที่เป็นกำร
ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระบวนกำรแต่งตั้งหรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว 
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มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ

(4) ให้มีกำรปรับปรงุและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำง
แท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจรญิก้ำวหนำ้ได้ตำมควำมสำมำรถ และผลสัมฤทธิ์
ของงำนของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวตักรรมใหม ่ๆ 
เพื่อให้กำรปฏิบัตริำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดนิเปน็ไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ และมีมำตรกำร
คุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เปน็ธรรมของผู้บังคับบญัชำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   (ต่อ)
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มติคณะรัฐมนตรี

▪ คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  13 กันยำยน 2559 มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี 
(นำยวิษณุ เครืองำม) ก ำกับดูแลให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ตำมบัญชีให้เรียบร้อยและ
ทันเวลำตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด

▪ ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำมำตรฐำน 
ทำงคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ มำตรำ 76 วรรคสำม และมำตรำ 258 ข. (4) 
ร่วมกับองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลประเภทต่ำง ๆ
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มติคณะรัฐมนตรี

▪คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2561 อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ
และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้น ำผลกำรประชุม
เมื่อวันที่  11 กรกฎำคม 2561 ที่ส ำนักงำน ก .พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป
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สาระส าคัญที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการ 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

1. ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส ำหรับ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน ผู้แทน ก.พ. เป็นรองประธำน ผู้แทนองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลนอกจำก ก .พ. ผู้แทน ก.พ.ร.
ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) และให้มีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน และให้เลขำธิกำร ก.พ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง

3. ก.ม.จ. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตร ีเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรขับเคลื่อนและกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐ 
ให้ค ำปรึกษำแก่องค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลในกำรจัดท ำและปรับปรุงประมวลจริยธรรม ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรน ำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีควำม หรือให้ควำมเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมำตรฐำนทำงจริยธรรม ตลอดจนก ำกับ ติดตำม และประเมิ นผล
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม

4. ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำรอื่นที่ท ำหน้ำที่องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ก าหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคลื่อนองค์กร กระบวนกำรและวิธีกำรในกำรรักษำ
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

5. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนทำงจริยธรรม
เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
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การจัดท าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรี

• เห็นชอบ
21 ส.ค. 61

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 2)

• เห็นชอบ 
23 พ.ย. 61

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• เห็นชอบ
31 ม.ค. 62



พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวด 1
มำตรฐำน

ทำงจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม

หมวด 2
คณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำง

จริยธรรม

หมวด 3
กำรรักษำจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

หมวด 4
บทเฉพำะกำล
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มาตรา 8 – มาตรา 18

มาตรา 19 – มาตรา 20 มาตรา 21 – มาตรา 22

มาตรา 5 – มาตรา 7



มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 5)

1. ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่

3. กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสำธำรณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน

6. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร
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ผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม (มาตรา 6)

▪องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของรัฐมีหนา้ที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ

▪กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องคก์รต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม

(1) คณะรัฐมนตรี ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมือง

(2) สภำกลำโหม ส ำหรับข้ำรำชกำรทหำรและข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม

(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ

(4) คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน ส ำหรับผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน

▪กรณีที่มีปัญหาว่าองคก์รใดเปน็ผู้จัดท าประมวลจรยิธรรมให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย  
18



การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม

▪มำตรำ 6 วรรคสี่ หน่วยงำนของรัฐอำจจัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในหน่วยงำนนั้นเพิ่มเติมจำกประมวลจริยธรรมให้เหมำะสมแก่ภำรกิจที่มีลักษณะเฉพำะ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นด้วยก็ได้
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ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

ข้อก าหนดจริยธรรม

20

ก.ม.จ.

ก. ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ



คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (มาตรา 8)
ต าแหน่ง องค์ประกอบ

ประธาน นำยกรัฐมนตรี
หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย

รองประธาน ผู้แทน ก.พ. 

กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศกึษำ 
ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ผู้แทน คกก.มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทน สภำกลำโหม อย่ำงละหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน

กรรมการและเลขานุการ เลขำธิกำร ก.พ. 

ผู้ช่วยเลขานุการ เลขำธิกำร ก.พ. แต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ก.พ. 

กรรมการเฉพาะครั้งคราว ก.ม.จ. อำจมีมติให้เชิญผู้เข้ำร่วมประชุมในฐำนะ “กรรมกำร” เป็นครั้งครำวได้
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หน้าที่และอ านาจ ก.ม.จ. (มาตรา 13) 
(1.) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรฐำนทำงจริยธรรมและกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(2.) ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินกระบวนกำรรักษำจริยธรรม รวมทั้งกลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

(3.) ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
และยึดถือแนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม รวมทั้งเสนอแนะมำตรกำรในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงำนของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

(4.) ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม

(5.) ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปีของหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ

(6.) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้ 

(7.) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
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การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกระบวนกำรรักษำจริยธรรม

• ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม

• จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจ 

• ก ำหนดมำตรกำรจูงใจและมำตรกำรที่ใช้บังคับ

ก.ต่าง ๆ
(มำตรำ 20) 

• ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับกำรรักษำจริยธรรม

• ด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมรู้ ฝึกอบรม และพัฒนำเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ
• จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสทิธิภำพ
• ก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรม
• สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมรว่มมือระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัและภำคเอกชน  

• จัดท ำรำยงำนและประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ
(มำตรำ 19)
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สรุปกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

24

ก.ม.จ.
(มำตรำ 13)

• ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกระบวนกำรรักษำจรยิธรรม
• ประเมินผลกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรม

• จัดหลักสูตรกำรฝกึอบรมกำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจ 
• ก ำหนดมำตรกำรจูงใจและมำตรกำรท่ีใช้บังคับ

ก.ต่าง ๆ
(มำตรำ 20) 

• ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรกัษำจริยธรรม
• ด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมรู้ ฝึกอบรม และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• จัดให้มีมำตรกำรและกลไกท่ีมปีระสทิธิภำพ
• ก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรม

• สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน  
• จัดท ำรำยงำนและประเมนิผล

หน่วยงานของรัฐ
(มำตรำ 19)

• เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกบันโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรฐำนทำงจริยธรรมและกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
• ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินกระบวนกำรรักษำจริยธรรม รวมทั้งกลไกและกำรบังคับใช้
• ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพรวมทั้งเสนอแนะมำตรกำรในกำรเพิ่มพนูประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
• ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
• ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปขีองหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
• ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใชบ้ังคับพระรำชบัญญัตินี้ 
• ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมทีบ่ัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย



มำตรฐำนทำงจริยธรรม

ก.ม.จ.

ข้อก ำหนดจริยธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มาตรา 65 มาตรา 76 และมาตรา 258 ข. (4) 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

ประเด็นที่ 20
การพัฒนาบริการประชาชน และ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน

ส่วนราชการแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

(กรมกำรศำสนำ)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3

(ป.ป.ช.) 

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ก.พ.

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิอบ

(ป.ป.ท.)

ครม.

• ก ำกับดูแลรักษำจริยธรรม
• ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวล
• จัดหลักสูตรฝึกอบรม/เผยแพร่ควำมเข้ำใจ
• ก ำหนดมำตรกำรจูงใจ/มำตรกำรใช้บังคับ



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
▪ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

▪ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิรูปประเทศ

▪พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551

▪พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562

▪ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
▪พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

▪ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3

▪แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1
26
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หลักธรรมาภบิาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

GG Frame Work
1. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public    

Management)
2. ค่ำนิยมประชำธิปไตย (Democratic Value)
3. ประชำรัฐ (Participatory State)
4. ควำมรับผิดชอบทำงกำรบริหำร (Administrative 

Responsibility)



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

▪ มาตรา 34 กำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม

▪ มาตรา 42 ระบบคุณธรรม/ หมวด 9 กำรอุทธรณ์ หมวด 10 กำรร้องทุกข์

▪ มาตรา 52 กำรสรรหำ แต่งต้ัง ให้ค ำนึงระบบคุณธรรมและพฤติกรรมทำงจริยธรรม

▪ มาตรา 72 กำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงแรงจูงใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม

▪ มาตรา 78 จรรยำข้ำรำชกำร

▪ มาตรา 81 82 83 กำรผิดวินัย และมาตรา 85 กำรผิดวินัยร้ำยแรง

28





คุณธรรม

+ จริยธรรม

จรรยา

- วินัย

มำตรฐำนทำงจริยธรรม

30

ประมวลจริยธรรม

ม. 78 ข้อบังคับจรรยำ

- กำรด ำเนินกำรทำงวินัย

ม. 42 ระบบคุณธรรม

ข้อก ำหนดจริยธรรม

+ กำรรักษำวินัย

กำรอุทธรณ์/ร้องทุกข์

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 76

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล

ระบบคุณธรรม



ตัวอย่างแนวทางการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

สรรหา ทดลองงาน แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน ประเมินผล/เลื่อน
เงินเดือน

• กำรตรวจสอบภูมิหลังของบุคคล อำทิ 
กำรช่วยเหลือสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ กำร
ได้รับรำงวัลด้ำนวินัย/จริยธรรม/มีควำม
ประพฤติด/ีมีศีลธรรมอันดี
• เพ่ิมน้ ำหนักคะแนนในกำรวัด/ประเมิน
คว ำ มป ร ะพฤ ติ ห รื อม ำ ต ร ฐ ำน ท ำ ง
จริยธรรม
• ก ำหนดรูปแบบกำรสัมภำษณ์เพ่ือวัด
พฤติกรรมด้ำนจริยธรรม
• กำรสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
จริยธรรม วินัย และผลประโยชน์ทับซ้อน   
• หำกมีพฤติกรรมหรือเคยแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่บรรจุเข้า
รับราชการ

• ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น พฤ ติ ก ร ร ม  โ ด ย ร ะ บุ
องค์ ประกอบด้ ำนกำรประ เมินควำม
ประพฤติ ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
กำรรักษำวินัย ให้ชัดเจนและเป็นพฤติกรรม
ตำมประมวลจริยธรรม ที่สอดคล้องกับ
ภำรกิจของส่วนรำชกำร
• ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำท ำกำรประเมิน
พฤติกรรมในรำยละเอียด และให้ผู้มีอ านาจ
สั่ งบรรจุ ใช้ดุ ลพินิ จ ว่าจะให้ผ่ านการ
ประเมินหรือไม่ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน
จะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
• ควรให้มีกำรประเมินจำกผู้ร่วมงำน และ
ประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำร

• กำรประเมินพฤติกรรม กำรบันทึกเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรมส ำคัญ กำรประเมิน 360 องศำ
• ผู้บังคับบัญชำสำมำรถน ำพฤติกรรมกำรท ำงำน 
กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำสั่ ง เลื่อน
เงินเดือน
• กำรประเมินผลงำนและพฤติกรรม หำกมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์งำนของงำน โดยมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าว
ตักเตือน และต้องมีข้อตกลงเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง หากไม่สามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาได้ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุสามารถสั่งให้ออก
จากราชการได้

• กำรประเมินพฤติกรรม กำรบันทึกเหตุกำรณ์
หรือพฤติกรรมส ำคัญ  กำรประเมิน 360 องศำ
• กำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
• ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะต ำ ม ป ร ะม ว ล
จริยธรรม/กำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรม
หำกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมผู้บังคับบัญชาอาจ
ว่ากล่าวตักเตือน สั่งให้ไปพัฒนา และผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุสามารถชะลอการแต่งตั้ง หรือสั่งให้ย้าย
ออกจากต าแหน่งส าคัญ
• กำรตรวจสอบกับส่วนรำชกำรต้นสังกัดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมเพ่ือประกอบกำรรับโอน
ข้ำรำชกำร

พัฒนา

• กำรประเมินคุณลักษณะ 
ประเมิน ACM กำรประเมิน
พฤติกรรมทำงจริยธรรม หำก
มีพฤติกรรมไม่เหมำะสมอำจ
ไ ม่ ใ ห้  รั บ ทุ น  ไ ม่ ใ ห้            
เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม              
หลั กสู ต ร  นบส .  ซึ่ ง จ ะมี
ผลกระทบต่อกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร
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การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ

การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

- สรรหา
- ทดลองงาน
- แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี
และพลังของแผ่นดนิ

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมข้าราชการแต่ละระดับ
/ข้าราชการใหม/่การเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ/นักบริหารระดับสูง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม

การปรับบทบาทภารกจิและโครงสร้าง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบในส่วนราชการ 
รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงาน

การรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
/การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การเสริมสร้างวินัย

เครื่องมือการส่งเสริมจริยธรรม



ผลส ารวจความเห็นประจ าปี
ของนักลงทุนและนักธุรกิจต่างประเทศที่ท าธุรกิจในประเทศไทย

ข้อจ ากัดที่ส าคัญ
1. เสถียรภำพของรัฐบำล 
2. ประสิทธิภาพของระบบราชการ 
3. การทุจริตคอร์รัปชัน             
4. ควำมไม่เสถียรของนโยบำย 
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ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 
โทร ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐
WWW.OCSC.GO.TH
WWW.JUMKUNJAI.OCSC.GO.TH
WWW.FACEBOOK.COM/JUMKUNJAI
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http://www.ocsc.go.th/
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