
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ส าหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
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กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาฯ 
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นางเมธิน ีเทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. 



การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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 นางชุติมา หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 



มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ม.219 

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 

ม.76 วรรคสาม 

ร่างพระราชบัญญัต ิ
มาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีเสนอ 
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ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระเสนอ 

* ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 * สนช.ให้ความเห็นชอบเมื่อ 31 ม.ค. 62 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มาตรฐานทางจริยธรรม : ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรว่มกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บงัคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคบัได้ ทั้งน้ี มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
 
ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคบัแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี ด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติ หน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรฐานทางจริยธรรม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 76     รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ  
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ใหบ้ริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคณุธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการ 
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  
 

6 



 

มาตรา 258  ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 

 (4) ให้มกีารปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผูม้ีความรู้ความสามารถอย่าง
แทจ้ริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจรญิก้าวหน้าไดต้ามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์
ของงานของแตล่ะบุคคล มีความซื่อสัตย์สจุรติ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งทีถู่กต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อใหก้ารปฏิบตัิราชการและการบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมมีาตรการ
คุ้มครองปอ้งกนับคุลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรฐานทางจริยธรรม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (ต่อ) 
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มติคณะรัฐมนตร ี

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
ก ากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  
ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ประเภทต่าง ๆ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอและให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้น าผลการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ส านักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

8 



สาระส าคัญที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการ  
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

 1. ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

 2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ. เป็นรองประธาน ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก .พ. ผู้แทน ก.พ.ร.  
ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

 3. ก.ม.จ. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในการจัดท าและปรับปรุงประมวลจริยธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การน าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนก ากับ ติดตาม และประเมิ นผล
การด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 4. ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอื่นที่ท าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคลื่อนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษา
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 5. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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สาระส าคัญที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ปรับแก้ไข 

 ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยเห็นสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักส าคัญ  
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
ที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติและสอดคล้องกับมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ 

 ก าหนดบทนิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ไม่หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล  
และองค์กรอัยการ 

 ก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม มาตรการและกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
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การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 89/2561 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561  
มีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ประชุมพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นรายมาตรา จ านวน 7 ครั้ง พร้อมจัดท ารายงานและน าเสนอต่อที่ประชุม
สภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เป็นพิเศษ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562  
ที่ประชุมฯ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย 

 หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด  
ที่ สว(สนช) 0007/644 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งยืนยันมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยัง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป 
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ความคืบหน้าการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
(ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....) 

คณะรัฐมนตรี 

• เห็นชอบ 
21 ส.ค. 61 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 2) 

• เห็นชอบ  
23 พ.ย. 61 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

• เห็นชอบ 
31 ม.ค. 62 



ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... 

หมวด ๑ 
มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ
มาตรฐานทาง

จริยธรรม 

หมวด ๓ 
การรักษาจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 
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มาตรา ๘ – มาตรา ๑๘ 

มาตรา ๑๙ – มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๕ – มาตรา ๗ 



การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (ร่างมาตรา ๕) 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
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ผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม (ร่างมาตรา ๖) 
องค์กรกลางบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของรัฐมีหนา้ที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

กรณีไม่มีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลที่รบัผิดชอบให้องค์กรต่อไปนี้ 
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

             (1) คณะรัฐมนตรี ส าหรับข้าราชการการเมือง 

             (2) สภากลาโหม ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

             (3) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

             (4) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

กรณทีี่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย   
15 



การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม 

มาตรา 6 วรรคสี่ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในหน่วยงานน้ันเพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได ้
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ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรม 

ข้อก าหนดจริยธรรม 
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ก.ม.จ. 

ก. ต่าง ๆ  

หน่วยงานของรัฐ 



คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (ร่างมาตรา ๘) 
ต าแหน่ง องค์ประกอบ 

ประธาน นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

รองประธาน ผู้แทน ก.พ.  

กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทน คกก.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
ผู้แทน คกก.ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ผู้แทน คกก.ข้าราชการต ารวจ  
ผู้แทน คกก.มาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทน สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ.  

ผู้ช่วยเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ก.พ.  

กรรมการเฉพาะครั้งคราว ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะ “กรรมการ” เป็นครั้งคราวได้ 
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หน้าท่ีและอ านาจ ก.ม.จ. (ร่างมาตรา ๑๓)  
(1.) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  

(2.) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(3.) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  
 และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติ 
 ตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(4.) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

(5.) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(6.) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(7.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

• ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 

• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ  

• ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการที่ใช้บังคับ 

ก.ต่าง ๆ 
(มาตรา 20)  

• ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรม 

• ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
• จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสทิธิภาพ 
• ก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม 
• สร้างเครอืข่ายและประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน   

• จัดท ารายงานและประเมินผล 

หน่วยงานของรัฐ 
(มาตรา 19) 
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สรุปกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม 
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ก.ม.จ. 
(มาตรา 13) 

• ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 
• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ  
• ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการที่ใช้บังคับ 

ก.ต่าง ๆ 
(มาตรา 20)  

• ก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม 
• ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

• จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ก าหนดกลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม 

• สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน   
• จัดท ารายงานและประเมินผล 

หน่วยงานของรัฐ 
(มาตรา 19) 

• เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกีย่วกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  
• ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ 
• ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพรวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิม่พูนประสิทธภิาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
• ก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนนิการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
• ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหนว่ยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
• ตีความและวินจิฉยัปัญหาทีเ่กิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
• ปฏิบัติหนา้ที่อืน่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



ความเชื่อมโยงและแนวทางการประสานการด าเนินการของกลไกในระดับต่างๆ 

ก.ม.จ.  

ก.ต่างๆ 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ด้านการส่งเสริม การรักษา และการน าจริยธรรม 
ไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ผู้ร้อง 

คณะกรรมการ/กลุ่มงานด้านจริยธรรม 
(วินจิฉยั/เสนอแนะ/ให้ค าปรึกษา และ สอดส่อง/ดูแล/ก ากับ/ติดตาม) 

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 

รายงาน 

ก าหนดหลักเกณฑ ์
/วิธีการ/แนวทาง 

จริยธรรม 

วินัย 

ยุติ 

การน าจริยธรรมไปใช้ใน 
การบริหารงานบุคคล 

สั่งการ 

สั่งการ/ให้วินิจฉัย 
หรือตรวจสอบ 

ก าหนดมาตรการ 

อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์/วิธีการ 

สั่งการ 

เสนอแนะ/ 
ให้ค าปรึกษา 

รายงาน 
รักษามาตรฐาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 วินิจฉัย ตีความ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ครม. 
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ ครม.  
   ด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครฐั 

ร้องเรียน 

ร้องเรียน 

แจ
้งผ

ล 

ด าเนินการทางวินัย 

แจ
้งผ

ล 

มต ิ

การน าจริยธรรมไปใช้ใน 
การบริหารงานบุคคล 

แจ้งผล 
การวินิจฉัย/
ตรวจสอบ 

1. 

3. 

2. 

4. 

1. 2. 

3. 

4. 

ขอความเห็น 

สั่งการ 

สั่งการ 

สอดส่อง/ดูแล/ 
ก ากับ/ติดตาม 

ทุจริต/อาญา ส่งเรื่องไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



ม.ค. – มี.ค. 62 

• จัดท าคู่มือ
ค าอธิบาย 

• จัดท ารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

• หลักเกณฑ์/
แนวทาง 
การจัดท า
ประมวล
จริยธรรม 

เม.ย. – มิ.ย. 62 

• คาดว่า 
พรบ. 
ประกาศใช้ 

• ตั้ง ก.ม.จ. 

• ประชุม ก.ม.จ.  
• ออกระเบียบ

หลักเกณฑ์ 

ก.ค. – ก.ย. 62 

• ก.ต่างๆ 
จัดท า
ประมวล
จริยธรรม 

• ยุทธศาสตร์
จริยธรรม
ภาครัฐ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 

• หน่วยงาน
ของรัฐจัดท า
ข้อก าหนด
จริยธรรม  

• น าจริยธรรม
ไปใช้ใน HR 

• ติดตาม
ประเมินผล 

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีประมวลจริยธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ก าหนดให้มีประมวลความประพฤติ (Code of conducts) ของเจ้าพนักงานของรัฐประเภทต่างๆ 

แผนการด าเนินการ 
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1. การจัดท าคู่มือค าอธิบายมาตรฐานทางจริยธรรม 

24 

ค ำอธิบำย 

ตวัอยำ่งพฤติกรรม 

มำตรฐำนทำงจริยธรรม ๗ ขอ้ 



2. กรอบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ประมวล
จริยธรรม 

สำระ/เน้ือหำ
ประมวล
จริยธรรม 

กลไก/
ผูรั้บผดิชอบ 

สภำพบงัคบั/

กำรรักษำ
จริยธรรม 

ระยะเวลำ 

กระบวนกำร
มีส่วนร่วม 

กำรเผยแพร่
สำธำรณะ 

25 

เนื้อหา กระบวนการ 



สาระ/เนื้อหาประมวลจริยธรรม 

 มาตรา ๕ วรรคสอง 

   มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจน
การด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

 แนวทางการจัดท า 

   1. ทบทวนสาระ/เนื้อหาประมวลจริยธรรม (เดิม) ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม (ตามร่างมาตรา ๕) 
โดยอาจน ากรณีความผิดทางวินัย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร จรรยา ความเสี่ยงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่
หน่วยงานต้องการลดหรือส่งเสริม หรือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน มาก าหนด 

    2. สาระ/เนื้อหา ควรสั้น กระชับ ง่ายแก่การจดจ า สามารถวัดและน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ 
26 



กลไก/ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

27 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรม 

ข้อก าหนดจริยธรรม 

ก.ม.จ. 

ก. ต่าง ๆ  

หน่วยงานของรัฐ 



การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

• จัดท าประมวลจริยธรรม 
• ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 
• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ  
• ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการท่ีใช้บังคับท่ีเชื่อมโยงกับการบริหารงานบุคคล 

ก.ต่าง ๆ 
(มาตรา 20)  

• ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• จัดให้มีมาตรการและกลไกในการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
• ก าหนดกลไกส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
• สร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
• จัดท ารายงานประจ าป ี

หน่วยงานของรัฐ 
(มาตรา 19) 
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ระยะเวลา 

พรบ.

ประกำศใช ้
 

ก.ม.จ.
ประกำศ
หลกัเกณฑ ์

หน่วยงำน/

องคก์ร 
จดัท ำ

ประมวล 

ประกำศใช้
ประมวล
ภำยใน  

ก.ย. ๖๒ 
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กระบวนการมีส่วนร่วม 

30 

ผูบ้ริหำร 

ขำ้รำชกำร/
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 

ผูรั้บผดิชอบ 

งำนจริยธรรม 
ในหน่วยงำน 

ผูท้รงคุณวฒิุ/

ผูเ้ช่ียวชำญ 

ประชำชน/

ผูรั้บบริกำร 



การเผยแพรส่าธารณะ 
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พรบ.

ประกำศใช ้
 

ก.ม.จ.
ประกำศ
หลกัเกณฑ ์

หน่วยงำน/

องคก์ร 
จดัท ำ

ประมวล 

ประกำศใช้
ประมวล
ภำยใน  

ก.ย. ๖๒ 

ประกาศในราชกิจจาฯ 



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ 
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