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การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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และศูนยส์่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำน ก.พ. 

20 ธันวำคม 2561 
 
 

1 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มาตรา 76     รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐ  
อย่ำงอื่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกำรใช้จ่ำยเงิน 
งบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน รวมตลอดทั้งพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
รัฐพึงด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมระบบคณุธรรม 
โดยกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนำจหรือกระท ำกำรโดยมิชอบที่เป็นกำร 
ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระบวนกำรแต่งตั้งหรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
 
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เปน็หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรว่มกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บงัคับแก่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้ำหน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคบัได้ ทั้งน้ี มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว 
ต้องครอบคลุมถึงกำรรักษำเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมใดมีลักษณะร้ำยแรง 
 
ในกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้รับฟังควำมคิดเห็นของสภำผู้แทนรำษฎรวุฒิสภำ และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกำศใช้บังคบัแล้วให้ใช้บังคับแก่สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรสมำชิกวุฒิสภำ 
และคณะรัฐมนตรี ด้วย แต่ไม่ห้ำมสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก ำหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติ หน้ำที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง และให้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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มาตรา 258  ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 

 (4) ให้มกีำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำง
แทจ้ริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจรญิก้ำวหน้ำไดต้ำมควำมสำมำรถ และผลสัมฤทธิ์
ของงำนของแตล่ะบุคคล มีความซื่อสัตย์สจุรติ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งทีถู่กต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิรำชกำรและกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมมีำตรกำร
คุ้มครองปอ้งกนับคุลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม : ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   (ต่อ) 
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การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
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การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ม.219 

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำหน่วยงำนธุรกำรของ
ศำลและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 

ม.76 วรรคสาม 

ร่ำงพระรำชบัญญัติจริยธรรม
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

ก.พ. ร่วมกับ ก. ต่างๆ เสนอ 
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มติคณะรัฐมนตร ี

 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  เครืองำม) 
ก ำกับดูแลให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลำตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด  
ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรม 
จริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ มำตรำ 76 วรรคสำม และมำตรำ 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
ประเภทต่ำง ๆ 

 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอและให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจ
พิจำรณำ โดยให้น ำผลกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 ที่ส ำนักงำน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ 
ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป 
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สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 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 ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐ 
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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ประเด็นการปรับแก้ไข 
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ประเด็นการปรับแก้ไข : สำระของมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
มตคิณะรัฐมนตรี คกก.กฤษฎกีา 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  
      พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- คงเดิม -  

(๒)  ซื่อสัตยส์ุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรบัผิดชอบต่อหน้าที ่ - คงเดิม -  
(๓) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าตัดสินใจและกระท าในสิง่ที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔)  ยึดถือประโยชนส์่วนรวมเปน็ที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน - คงเดิม -  

(๖) ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรกัษาภาพลักษณ์ 
      ของทางราชการ 

- คงเดิม -  
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ประเด็นการปรับแก้ไข : ชื่อพระรำชบัญญัต ิ

มติคณะรัฐมนตรี 

• ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

คกก.กฤษฎีกา 

• ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. .... 

11 



ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... 

หมวด ๑ 
มำตรฐำน 

ทำงจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม 

หมวด ๒ 
คณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำง

จริยธรรม 

หมวด ๓ 
กำรรักษำจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

หมวด ๔ 
บทเฉพำะกำล 
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ประเด็นการปรับแก้ไข : กลุ่มเป้ำหมำย/ค ำนิยำม 

มติคณะรัฐมนตรี 

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภท 

คกก.กฤษฎีกา 

• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในก ำกับ 
ของฝ่ำยบริหำร รัฐวิสำหกิจ  
องค์กรมหำชน และข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ในก ำกับ ครม. 

ไม่หมายความรวมถึง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยธุรการ 

ของรัฐสภา ศาล อัยการ  
และองค์กรอิสระ 
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ประเด็นการปรับแก้ไข : องค์ประกอบ ก.ม.จ. 
องค์ประกอบ มติคณะรัฐมนตรี คกก.กฤษฎีกา 

ประธาน นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี 
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี 
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

รองประธาน ผู้แทน ก.พ.  ผู้แทน ก.พ.  

กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนองคก์รกลำงบริหำรงำนบุคคลนอกจำก ก.พ.  
ผู้แทน ก.พ.ร.  
ผู้แทนศูนย์คุณธรรม 

ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอดุมศึกษำ  
ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้แทน คกก.ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ผู้แทน คกก.มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น 
และสภำกลำโหม อย่ำงละหนึ่งคน  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการและเลขานุการ เลขำธิกำร ก.พ.  เลขำธิกำร ก.พ.  

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

กรรมการเฉพาะครั้งคราว - ก.ม.จ. อำจมีมติให้เชิญผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
เป็นครั้งครำวในฐำนะกรรมกำรด้วยก็ได้ 
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ประเด็นการปรับแก้ไข : อ ำนำจหน้ำที่ ก.ม.จ.  
มตคิณะรัฐมนตรี คกก.กฤษฎกีา 

๑. เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยและยทุธศำสตร์
กำรก ำหนดมำตรฐำนและส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐ  

๑. เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรฐำน 
ทำงจริยธรรมและกำรสง่เสริมจริยธรรมภำครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  

๒. ออกข้อบังคับหรือระเบียบ ก.ม.จ. เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม  ๒. ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรขับเคลือ่น กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 
รวมทั้งกลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

๓. ให้ควำมเห็นในกำรก ำหนดและปรับปรุงประมวลจริยธรรม ๓. ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสรมิและพฒันำเพือ่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเสนอแนะมำตรกำรในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 

๔. ก ำหนดวิธีกำรในกำรตรวจสอบและประเมนิผล รวมทั้งกลไกและกำรบังคับใช้
ทำงด้ำนจริยธรรม เพื่อน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

มำตรำ ๑๔ ก ำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้องค์กร
กลำงบริหำรงำนบุคคล และหน่วยงำนของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรจัดท ำ
ประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรม รวมทั้งกำรก ำหนดกระบวนกำรรักษำ
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ให้ค ำแนะน ำแก่องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล และ
หน่วยงำนของรัฐในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

๕. คุ้มครองและให้หลักประกันควำมเปน็อสิระและเทีย่งธรรมแก่ผู้ปฏบัิติตำม
ประมวลจริยธรรม รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งที่แจ้งหรือเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นประโยชน์
กับทำงรำชกำร 

- 
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ประเด็นการปรับแก้ไข : อ ำนำจหน้ำที่ ก.ม.จ. (ต่อ) 
มตคิณะรัฐมนตรี คกก.กฤษฎกีา 

๖. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม  ๔. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
โดยอย่ำงนอ้ยต้องให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรประเมนิควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรม และให้มีกำรประเมนิพฤติกรรมทำงจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้น  

๗. ตีควำมและวินิจฉัยปญัหำที่เกิดจำกกำรบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และตีควำมและวินิจฉัยปัญหำประมวลจริยธรรม 

๖. ตีควำมและวินิจฉัยปญัหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้  

๘. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมประมวลจรยิธรรม และผลกำรน ำพฤติกรรม 
กำรรักษำจริยธรรมไปประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

๕. ตรวจสอบรำยงำนประจ ำปีของหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบอยำ่งน้อยปลีะหนึ่งครั้ง  
 

๙. แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน มำตรำ ๑๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำหรอืด ำเนินกำร
ตำมที่ ก.ม.จ. มอบหมำยได้ 

๑๐.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี ้
หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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สรุปประเด็นการปรับแก้ไข : สำระ กลไก และกำรน ำไปใช้ 

มติคณะรัฐมนตรี 

ก.ม.จ. 

ก.ต่ำงๆ 

หน่วยงำนของรัฐ 

สาระ คกก.กฤษฎีกา 

ก.ม.จ. 

ก.ต่ำงๆ 

หน่วยงำนของรัฐ 

มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรม 

พฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ + การน าไปใช้ใน HR  

ข้อก าหนดจริยธรรม 

การน าไปใช้ใน 
HR 
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ผู้รับผิดชอบการจัดท าประมวลจริยธรรม (มาตรา ๖) 
ประเภทข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรที่รับผดิชอบการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทต่ำง ๆ องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล 

ข้ำรำชกำรกำรเมือง คณะรัฐมนตรี  

ข้ำรำชกำรทหำร สภำกลำโหม  

ผู้บริหำรและพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  

ผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กำรมหำชน  คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน  

18 

มาตรา ๖ วรรคสาม 
    ในกรณีที่มีปัญหำว่ำองค์กรใดเป็นผู้จัดท ำประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทใด  
    ให้ ก.ม.จ. เปน็ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย 

 
 



ความเชื่อมโยงและแนวทางการประสานการด าเนินการของกลไกในระดับต่างๆ 

ก.ม.จ.  

ก.ต่างๆ 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านการส่งเสริม การรักษา และการน าจริยธรรม 

ไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ผู้ร้อง 

คณะกรรมการ/กลุ่มงานดา้นจริยธรรม 
(วินจิฉยั/เสนอแนะ/ให้ค ำปรึกษำ และ สอดส่อง/ดูแล/ก ำกับ/ติดตำม) 

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 

รายงาน 

ก าหนดหลักเกณฑ ์
/วิธีการ/แนวทาง 

จริยธรรม 

วินัย 

ยุติ 

กำรน ำจริยธรรมไปใช้ใน 
กำรบริหำรงำนบุคคล 

สั่งกำร 

สั่งกำร/ให้วินิจฉัย 
หรือตรวจสอบ 

ก ำหนดนโยบำย 

อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์/วิธีกำร 

สั่งกำร 

เสนอแนะ/ 
ให้ค าปรึกษา 

รายงาน 
รักษำมำตรฐำน ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

 วินิจฉัย ตีควำม ปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ครม. 
เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ ครม.  
   ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครฐั 

ร้องเรียน 

ร้องเรียน 

แจ
้งผ

ล 

ด ำเนินกำรทำงวินัย 

แจ
้งผ

ล 

มต ิ

กำรน ำจริยธรรมไปใช้ใน 
กำรบริหำรงำนบุคคล 

แจ้งผล 
การวินิจฉัย/
ตรวจสอบ 

1. 

3. 

2. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

ขอควำมเห็น 

สั่งกำร 

สั่งกำร 

สอดส่อง/ดูแล/ 
ก ำกับ/ติดตำม 

ทุจริต/อาญา ส่งเรื่องไปหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 



แผนการด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 
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ม.ค. – มี.ค. 62 

• จัดท ำคู่มือ
ค ำอธิบำยสำระ
มำตรฐำนทำง
จริยธรรม 

• แนวทำง 
กำรจัดท ำ
ประมวล
จริยธรรม 

เม.ย. – ม.ิย. 62 

• พรบ. 
ประกาศใช้ 

• ตั้ง ก.ม.จ. 
• ก.ม.จ. ออก

ระเบียบ
หลักเกณฑ์ 

ก.ค. – ก.ย. 62 

• ก.ต่างๆ 
ประกาศใช้
ประมวล
จริยธรรม 

• ยุทธศำสตร์
จริยธรรม
ภำครัฐ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 

• หน่วยงำน
ของรัฐจัดท ำ
ข้อก ำหนด
จริยธรรม  

• น ำจริยธรรม
ไปใช้ใน HR 

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ก ำหนดให้ทุกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลมีประมวลจริยธรรมภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
              2. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ก ำหนดให้มีประมวลควำมประพฤติ (Code of conducts) ของเจ้ำพนักงำนของรัฐประเภทต่ำงๆ 

แผนการด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 
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จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ 

 
 

22 



อภิปรายและรับฟังความคิดเห็น 
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LINE 
 “76 วรรคสาม” 

ติดตำมข่ำวสำร ควำมคืบหน้ำ และเอกสำรประกอบกำรประชุม 
กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 


