
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. .... 
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................................. 

 

หลักการ 

เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

เหตุผล 

   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทาง

จริยธรรมเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใน

หนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และมาตรา ๒๕๘ ข. (๓) และ (๔) 

กําหนดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ และใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ใหมีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทั้งหมด และ

เปนภารกิจที่ตองกระทําอยางตอเนื่องมีการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา

อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ราง 

พระราชบัญญัติ 

จริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. .... 

 

………………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

………………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม

สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน 

มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....” 

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

   “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ 

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดท่ีดําเนินกิจการของรัฐตาม

กฎหมายและไดรับเงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ  

   “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เจาพนักงานตาม

กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึง เจาหนาที่ ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภท

อื่นของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ ลูกจาง ในหนวยงานของรัฐ   



๓ 

 

“องคกรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวา

ดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการ และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการอื่นที่ทําหนาที่องคกรกลาง

บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐดวย  

“มาตรฐานทางจริยธรรม” หมายความวา หลักหรือเกณฑที่กําหนดรวมกันเกี่ยวกับสภาพคุณ

งามความดีที่เจาหนาที่ของรัฐยึดถืออยูในจิตใจ การตัดสินความถูกผิด ดีเลว ควรหรือไมควรทํา เพื่อใชใน 

การประพฤติปฏิบัติในการกระทําความดีและละเวนความชั่ว โดยอาจกําหนดขึ้นตามกฎหมาย ความเชื่อ และ

คานิยมของสังคมโดยรวม 

“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา การรวบรวมความประพฤติที่เจาหนาที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

หมวด ๑ 

มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 

มาตรา ๕ การกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตองกําหนดใหเจาหนาที่

ของรัฐรักษาจริยธรรม ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังตอไปนี้ 

(๑)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) ซื่อสัตยสุจริตมีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที ่

(๓)  ยืนหยัดในสิ่งทีถู่กตองชอบธรรม 

(๔)  ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ 

(๕)  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖)  ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

(๗)  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ด ีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 

มาตรา ๖ ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทกําหนด

ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐประเภทนั้น โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติใหเจาหนาที่ของรัฐประเภท

นั้นพึงปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ และใหมีกลไกขับเคลื่อน 

องคกร กระบวนการและวิธีการในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  

 

ประมวลจริยธรรมที่จัดทําตามวรรคหนึ่ง ใหสงให ก.ม.จ. พิจารณามีขอเสนอแนะใหปรับปรุง

ภายในสามสิบวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

หมวด ๒ 

กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม 

 

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐคณะหนึ่ง เรียกโดยยอ

วา “ก.ม.จ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 

ผูแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนรองประธาน ผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูแทนศูนยคุณธรรม (องคการ

มหาชน) และใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดานกฎหมาย ดานจิตวิทยา ดานสังคมวิทยา และดานการสงเสริมจริยธรรม ที่มีผลงานและ

ความประพฤติดเีปนที่ประจักษมาแลว จํานวนไมเกินหาคน  

เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ

เสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด      

 

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ

หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรค

การเมือง 

(๖) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

  

มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปผูซึ่งพนจากตําแหนง

แลวอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน  

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ใหม 

 

 



๖ 

 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 

(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติ  เสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถหรือเหตุอื่น      

 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิไดแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไม

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได  

 

มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง   หรือกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น  ยังมีวาระอยูในตําแหนงใหกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยู

ในตําแหนง  

  

มาตรา ๑๓ การประชุม ก.ม.จ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู จึงเปนองคประชุม 

ในการประชุม ก.ม.จ. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๔ ก.ม.จ. มีอํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้  

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการ

กําหนดมาตรฐานและสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ  

(๒) ออกขอบังคับหรือระเบียบ ก.ม.จ. เกี่ยวกับการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม  

(๓) ใหความเห็นในการกําหนดและปรับปรุงประมวลจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา ๖  

ใหสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรม 



๗ 

 

(๔) กําหนดวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งกลไกและการบังคับใชทางดาน

จริยธรรม เพื่อนําไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล ทั้งนี ้ตามระเบียบที่ ก.ม.จ. กําหนด 

(๕) คุมครองและใหหลักประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมแกผูปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของที่แจงหรือเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนกับทางราชการในเรื่องพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

(๖) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม  

(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดจากการบังคับใชตามพระราชบัญญัตินี้และตีความและ

วินิจฉัยปญหาประมวลจริยธรรมตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลาง

บริหารงานบุคคลหารือมา  

(๘) รายงานผลการดําเนินงานตามประมวลจริยธรรม และผลการนําพฤติกรรมการรักษา

จริยธรรมไปประกอบการพิจารณาดานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๘ พรอม

ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ม.จ. กําหนด 

(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ทําหนาที่ เปนสํานักงาน

เลขานุการของ ก.ม.จ. รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ของ ก.ม.จ. 

และหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ม.จ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกลไกขับเคลื่อน องคกร กระบวนการและวิธีการในการ

รักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการและกลุมงาน

จริยธรรมประจําหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 



๘ 

 

หมวด ๓ 

การรักษาจริยธรรม 

 

มาตรา ๑๗ เจาหนาที่ของรัฐตองรักษาจริยธรรมโดยปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมโดยเครงครัดอยูเสมอ 

 

มาตรา ๑๘ ใหหนวยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ แต

ละคนไปใชประกอบการพิจารณา ในการทดลองปฏิบัติงาน การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และการให

บําเหน็จความชอบสําหรับผูนั้น หรือในกระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน  

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานของรัฐรายงานประจําปตอ ก.ม.จ. เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีตอไป 

 

มาตรา ๑๙ ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ใหผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือน หรือสั่งใหผูนั้นไดรับการพัฒนา หรือดําเนินการตามวิธีการบริหารงานบุคคล            

ของหนวยงานนั้น หรือวิธีการที่กําหนดในระเบียบ ก.ม.จ. หากยังมีการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติหรือฝาฝน

ประมวลจริยธรรมเชนนั้นอีก และเห็นวาถาใหผูนั้นยังคงเปนเจาหนาที่ของรัฐตอไปจะทําใหเกิดความเสียหาย

แกราชการ ใหดําเนินการใหผูนั้นออกจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกระบวนการที่กําหนดไวในกฎหมาย

หรือระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐประเภทนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๖  หรือในระหวางที่ยัง

มิไดออกระเบียบหรือขอบังคับ ก.ม.จ. หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา 

ประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๑ ในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และ ก.ม.จ. ตามมาตรา ๗ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ 

และใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนดประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ยี่สิบวัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ก.ม.จ.  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

.............................................. 

         นายกรัฐมนตรี 


