
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญ  
 
 วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 



ก าหนดการประชุม 

๐๙.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
 โดย เลขาธิการ ก.พ. 
 
๐๙.๑๕ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม  
 โดย รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 
 
๐๙.๓๐ น. - น าเสนอข้อมูลการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม (หน่วยงานละ ๕ นาที) 
 - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 - พิจารณาแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
 
๑๑.๓๐ น.  สรุปการประชุม และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 
 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๗๖   รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ  
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคณุธรรม  
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ  
 
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  
 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  (ต่อ) 

มาตรา ๒๑๙  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 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  (ต่อ) 

มาตรา ๒๕๘  ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 

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



มติคณะรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙  

 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครอืงาม) ก ากับดูแลให้หน่วยงานผู้รบัผดิชอบด าเนนิการ 
ตามบัญชใีห้เรียบร้อยและทนัเวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

 
 
 

การด าเนินการ มาตรา ก าหนดเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ 

๗๖ ว.๓ 
๒๕๘ ข. (๔) 

ทันที ก.พ. และ 
ทุก ก. 



การน าเสนอข้อมูล (หน่วยงานละ ๓ - ๕ นาท)ี 

การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ผ่านมา 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนา 



อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ  

รธน. ๒๕๔๐ รธน. ๒๕๕๐ รธน. ๒๕๖๐ 
มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม 

ค่านิยมสร้างสรรค์ ค่านิยมหลัก ๙ ประการ 
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ? 

 

เนื้อหา มาตรา ๗๗ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ ... 
• ๑๑ พ.ค. ๔๒ ครม.เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครฐั 
ที่ ก.พ.เสนอ (แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารภาครัฐ โดยการก าหนดให้รัฐจัดท าค่านิยม
สร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
•๑๒ มิ.ย. ๔๓  ก.พ. เห็นชอบให้น าค่านิยมสร้างสรรค์ไปเป็น
แนวทางส าคัญในการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของทุกส่วนราชการ 

มาตรา ๒๘๐ ...ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่และ
เสนอแนะหรือ ให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

มาตรา ๗๖ วรรคสาม 
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ  
ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

กลไก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

รัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐ 

สภาพบังคับ ให้แต่ละกระทรวงเป็นศูนย์กลางในการจัดท าและรณรงค์ให้ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม นั้นๆ โดยมีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ลงโทษผู้ละเมิด 

- เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
- การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 
 

? 
 



 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญ 
มาตรฐาน 

๒๕๔๐ ๒๕๕๐ ๒๕๖๐ 

๑. ระดับชาติ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (มาตรา ๗๗) มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา ๒๗๙) มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา ๗๖ ว.๓) 

๒. ระดับ ก. - เช่น ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน / กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ / ระเบยีบ กทม.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา / ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ฯลฯ 

? 

กระทรวง ค่านิยมสร้างสรรค ์(มติ ครม.) - ? 

๓. ระดับหน่วยงาน ค่านิยมของหน่วยงาน (มติ ก.พ.) เช่น ประมวลจริยธรรมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขต.... /  
ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการของ (อบจ./เทศบาล/อบต.) ของจงัหวัด.... 
ฯลฯ 

ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ. (ภายใต้แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
: แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารภาครัฐ) 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ? 
 



กรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

สาระ กลไก สภาพบังคับ 



กรอบแนวคิด : สาระ 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 

o หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
o หลักค่านิยม (Value) 
       - ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. 
       - ค่านิยมหลัก ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
       - ค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาข้าราชการ (Professional Ethics) 
o หลักจิตสาธารณะ (Public Mind) 
oหลักคุณธรรม (Virtue) /ระบบคณุธรรม (Merit System) 
o มาตรฐานจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรมแต่ละ ก.  
o ค าส าคัญในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
oมุมมองของประชาชนอยากให้ข้าราชการเป็นอย่างไร 
oพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
oทศพิธราชธรรม 
o มาตรฐานจริยธรรมต่างประเทศ 
        - 7 Principle of Public Life 
 

สาระ 



กรอบแนวคิด : กลไก 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  

o ผู้รับผิดชอบ “มาตรฐานทางจริยธรรม” 
        เช่น มีคณะกรรมการกลาง/ แต่ละกระทรวง/ แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 
 
o ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (สปท.) 
 
 

 
 

กลไก 



กรอบแนวคิด : สภาพบงัคับ  
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  

o ระดับชั้นของกฎหมาย 
 เช่น พรบ. /มติ ครม. 
 
o ความชัดเจนระหว่าง “จริยธรรม” และ “วินัย” 
 เช่น การด าเนินการในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม และวินัย 
 
o การน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 เช่น การพิจารณาให้คุณให้โทษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                  การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ เป็นต้น 

 

สภาพบังคับ 



กรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

o ระดับชั้นของกฎหมาย 
เช่น พ.ร.บ. /มติ ครม. 

 
o ความชัดเจนระหว่าง “จริยธรรม” และ “วินัย” 

เช่น การด าเนินการในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรม และวินัย 
 
o การน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

เช่น การพิจารณาให้คุณให้โทษ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ เป็นต้น 

 

o ผู้รับผิดชอบ “มาตรฐานทางจริยธรรม” 
        เช่น มีคณะกรรมการกลาง/ แต่ละกระทรวง/ แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
o ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูป (สปท.) 

oหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
o หลักค่านิยม (Value) 
       - ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. 
       - ค่านิยมหลัก ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
       - ค่านิยมสร้างสรรค์ / จรรยาข้าราชการ (Professional Ethics) 
o หลักจิตสาธารณะ (Public Mind) 
oหลักคุณธรรม (Virtue) /ระบบคุณธรรม (Merit System) 
o มาตรฐานจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรมแต่ละ ก.  
o ค าส าคัญในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
oมุมมองของประชาชนอยากให้ข้าราชการเป็นอย่างไร 
oพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
oทศพิธราชธรรม 
o มาตรฐานจริยธรรมต่างประเทศ 
        - 7 Principle of Public Life 

สาระ กลไก สภาพบังคับ 



(ร่าง) แผนการด าเนินการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 ๔ พ.ค. ๖๐            ๒๒ มิ.ย. ๖๐                 ๒๔ ก.ค. ๖๐                        ๑๐ส.ค. ๖๐                   ก.ย. ๖๐        ต.ค.๖๐           

วันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ (ประชุมคร้ังที่ ๑) 
-น าเสนอข้อมูลการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
-พิจารณากรอบแนวคิด 
-พิจารณาแผนการด าเนินการ 

 
 

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ (ประชุมคร้ังที่ ๒) 
-พิจารณาเปรียบเทียบร่างมาตรฐานจริยธรรมของแต่ละ ก. 
-พิจารณาสรุปรวมร่างมาตรฐานจริยธรรมใหเ้หลือร่างเดียว 
 

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ (ประชุมคร้ังที่ ๓) 
- ผู้แทน ก. พิจารณาร่างมาตรฐานทาง  
  จริยธรรมที่ สกพ. ยกร่าง 

- ผู้แทน ก. ตา่งๆ จัดท าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามกรอบแนวคิด และ
เสนอเรื่องใหฝ้า่ยบริหารส านักงาน แต่ละ ก. พจิารณา  
  และจัดส่งผลการพิจารณาไปยังส านักงาน ก.พ. ก่อนการประชุม 
  ครั้งที่ ๒ ภายในวันท่ี ๘ ม.ิย. ๖๐ 

- ก. ต่างๆ น ารา่งมาตรฐานทางจรยิธรรมฯ เสนอใหค้ณะกรรมการ แต่ละ ก. พิจารณา 
  และส่งรา่งมาตรฐานทางจริยธรรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก. พร้อมรายชื่อผู้แทน ก. ไปยังส านักงาน ก.พ.  ภายในวันท่ี ๒๔ ก.ค. ๖๐ 

ส านักงาน ก.พ. พิจารณายกรา่งมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก. ตา่งๆ 

ส านักงาน ก.พ. น าร่างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม ครั้งท่ี ๓ 
เสนอ ก.พ. 

ส านักงาน ก.พ. น าร่างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ. เสนอ ครม. 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ส านักงาน ก.พ. 
โทร ๐๒-๕๔๗-๑๗๑๒ / ๐๒-๕๔๗-๑๗๑๓ 



การด าเนินการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

๑.จัดท าร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามกรอบแนวคิดจากการประชุมครัง้ที่ ๑  
และเสนอใหฝ้่ายบริหาร แตล่ะ ก. พิจารณา 
และจัดส่งผลการพิจารณาไปยังส านักงาน ก.พ. ก่อนการประชมุครั้งที ่๒ ภายในวันที่ ๘ ม.ิย. ๖๐ 

 
๒.เสนอร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมครั้งที ่๒  

ให้คณะกรรมการ แต่ละ ก. พจิารณา 
และส่งร่างมาตรฐานทางจริยธรรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก. พร้อมรายชื่อผู้แทน ก. 
ที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งที ่๓ ไปยังส านักงาน ก.พ.  ภายในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐ 

 


