
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562 
: จากกฎหมายสู่การปฏิบัติ

โดย นายพิรุฬ เพียรล ้าเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ 
ส้านักงาน ก.พ. 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรฐานทางจริยธรรม : ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บงัคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ด้ารงต้าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั งนี  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
ต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง

ในการจัดท้ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคบัแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี ด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก้าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ นให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติ หน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรฐานทางจริยธรรม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 76     รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ 
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท้าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บรกิารประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐพึงด้าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ้านาจหรือกระท้าการโดยมิชอบที่เป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก้าหนดประมวลจริยธรรม
ส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
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มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ

(4) ให้มีการปรับปรงุและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจงูใจให้ผูม้ีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท้างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจรญิก้าวหนา้ได้ตามความสามารถ และผลสมัฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถกูตอ้ง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวตักรรมใหม ่ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัตริาชการและการบริหารราชการแผน่ดนิเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อา้นาจโดยไม่เปน็ธรรมของผู้บังคับบญัชา

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

▪ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ก้ากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าเนินการ ตามบัญชีให้เรียบร้อยและ
ทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนด

▪ ส้านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท้ามาตรฐาน 
ทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) 
ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ
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มติคณะรัฐมนตรี

▪คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2561 อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่ส้านักงาน ก.พ. เสนอ
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น้าผลการประชุม
เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2561 ที่ส้านักงาน ก .พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสําคัญที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการ 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

1. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส้าหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

2. กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ. เป็นรองประธาน ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก .พ. ผู้แทน ก.พ.ร.
ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนไม่เกินห้าคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต้าแหน่ง

3. ก.ม.จ. มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตร ีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
ให้ค้าปรึกษาแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในการจัดท้าและปรับปรุงประมวลจริยธรรม ก้าหนดหลักเกณฑ์การน้าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนก้ากับ ติดตาม และประเมิ นผล
การด้าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

4. กําหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอื่นที่ท้าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กําหนดประมวลจริยธรรมส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั น และให้มีกลไกขับเคลื่อนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษา
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดทําพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรี

• เห็นชอบ
21 ส.ค. 61

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 2)

• เห็นชอบ 
23 พ.ย. 61

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• เห็นชอบ
31 ม.ค. 62



มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ม.219

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561

ม.76 วรรคสาม

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีเสนอ

10

ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระเสนอ

* ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 * มีผลบังคับใช้ 17 เม.ย. 62



มาตรฐานทางจริยธรรม

ก.ม.จ.

ข้อก้าหนดจริยธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มาตรา 65

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

มาตรา 76 และมาตรา 258 ข. (4) 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

ประเด็นที่ 20
การพัฒนาบริการประชาชน และ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ส่วนราชการ

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

การส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและข้อกําหนด

จริยธรรม

ก.พ.

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ



พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด 1
มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม

หมวด 2
คณะกรรมการ
มาตรฐานทาง

จริยธรรม

หมวด 3
การรักษาจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
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มาตรา 8 – มาตรา 18

มาตรา 19 – มาตรา 20 มาตรา 21 – มาตรา 22

มาตรา 5 – มาตรา 7



การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 5)

(1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง        

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2)  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส้านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

(3)  กล้าตัดสินใจและกระท้าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(4)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

(5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(6)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(7)  ด้ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
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ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

ข้อกําหนดจริยธรรม

14

ก.ม.จ.

ก. ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ



ผู้รับผิดชอบในการจัดทําประมวลจริยธรรม (มาตรา 6)

▪ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

▪ กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องค์กรต่อไปนี้ เป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรม

(1) คณะรัฐมนตรี ส้าหรับข้าราชการการเมือง

(2) สภากลาโหม ส้าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม

(3) ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส้าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(4) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ส้าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

▪ กรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย  
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▪ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจาก                
ประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้



คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (มาตรา 8)
ตําแหน่ง องค์ประกอบ

ประธาน นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รองประธาน ผู้แทน ก.พ. 

กรรมการโดยตําแหน่ง ผู้แทน คกก.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
ผู้แทน คกก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ผู้แทน คกก.ข้าราชการต้ารวจ 
ผู้แทน คกก.มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทน สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกรัฐมนตรีแต่งตั ง ไม่เกิน 5 คน

กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ. 

ผู้ช่วยเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั งข้าราชการในส้านักงาน ก.พ. 

กรรมการเฉพาะครั้งคราว ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะ “กรรมการ” เป็นครั งคราวได้
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หน้าที่และอํานาจ ก.ม.จ. (มาตรา 13) 

(1) เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(2) ก้าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด้าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส้าหรับ                              

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ

(3)  ก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

(4)  ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

(5)  ตรวจสอบรายงานประจ้าปีของหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด้าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(6)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  

(7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• ก้ากับดูแลการด้าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม

• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ 

• ก้าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการที่ใช้บังคับ

ก.ต่าง ๆ
(มาตรา 20) 

• ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรม

• ด้าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
• จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสทิธิภาพ
• ก้าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
• สร้างเครือข่ายและประสานความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของรฐัและภาคเอกชน  

• จัดท้ารายงานและประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ
(มาตรา 19)
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สรุปกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

19

ก.ม.จ.
(มาตรา 13)

• ก้ากับดูแลการด้าเนินกระบวนการรักษาจรยิธรรม
• ประเมินผลการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม

• จัดหลักสูตรการฝกึอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ 
• ก้าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการที่ใช้บังคับ

ก.ต่าง ๆ
(มาตรา 20) 

• ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรกัษาจริยธรรม
• ด้าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมปีระสทิธิภาพ
• ก้าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

• สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  
• จัดท้ารายงานและประเมนิผล

หน่วยงานของรัฐ
(มาตรา 19)

• เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
• ก้าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด้าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั งกลไกและการบังคับใช้
• ก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพรวมทั งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
• ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
• ตรวจสอบรายงานประจา้ปขีองหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด้าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
• ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใชบ้ังคับพระราชบัญญัตินี  
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ความเชื่อมโยงและแนวทางการดําเนินการของกลไกในระดับต่างๆ

ก.ม.จ.

ก.ต่างๆ

การจัดการเรื่องร้องเรียน การส่งเสริมและรักษาจริยธรรม

ผู้ร้อง

คณะกรรมการ/กลุ่มงานด้านจริยธรรม
(วินิจฉัย/เสนอแนะ/ให้ค้าปรึกษา และ สอดส่อง/ดูแล/ก้ากับ/ติดตาม)

หัวหน้าส่วนราชการ
/หน่วยงานของรัฐ

จัดทํา
รายงาน
ประจําปี

1.ปรับปรุงหรือกําหนดหลักเกณฑ์/
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการ

2.จัดหลักสูตรฝึกอบรม
3.กําหนดมาตรการจูงใจ
/มาตรการใช้บังคับ

จริยธรรม

วินัย

ยุติ

การนําจริยธรรมไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคล +/-

สั่งการ

สั่งการ/ให้วินิจฉัย
หรือตรวจสอบ

จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม

สั่งการ

เสนอแนะ/
ให้คําปรึกษา

ตรวจสอบรายงานประจําปี
ก้าหนดแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อน แนวทางส่งเสริมพัฒนา 
มาตรการเพิ่มพูนประสทิธิภาพ ก้ากับติดตาม ประเมินผล ตีความวินิจฉัยปัญหา ตาม พ.ร.บ. 
ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดท้าประมวลฯ/ข้อก้าหนดจรยิธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม

ครม.
เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ร้องเรียน

ร้องเรียน

แจ
้งผ

ล

การดําเนินการทางวินัย

แจ
้งผ

ล

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ 
ฝึกอบรมและพัฒนา 

แจ้งผล/ให้ข้อมูล
การวินิจฉัยตรวจสอบ1.

3.

2.

4.

1. 2.

4.

3.

ขอความเห็น

สั่งการ

สอดส่อง/ดูแล/
ก้ากับ/ติดตาม

ทุจริต/อาญาส่งเร่ืองไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จัดทํารายงาน
/ประเมินผล

ทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม ทุก 5 ปี

จัดทําข้อกําหนดจริยธรรม

จัดทําประมวลจริยธรรม

ก้าหนดกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
และสร้างเครือข่าย

น้าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล +/-

2./3.

อุท
ธร

ณ์
/ร้

อง
ทุก

ข์

5.



ตัวอย่างแนวทางการนําไปใชใ้นกระบวนการบรหิารงานบุคคล

สรรหา ทดลองงาน แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน ประเมินผล/เลื่อน
เงินเดือน

• การตรวจสอบภูมิหลังของบุคคล อาทิ 
การช่วยเหลือสังคมอย่างสม่้าเสมอ การ
ได้รับรางวัลด้านวินัย/จริยธรรม/มีความ
ประพฤติด/ีมีศีลธรรมอันดี
• เพ่ิมน ้าหนักคะแนนในการวัด/ประเมิน
ค ว า มป ร ะพฤ ติ ห รื อ ม า ต ร ฐ าน ท า ง
จริยธรรม
• ก้าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์เพ่ือวัด
พฤติกรรมด้านจริยธรรม
• การสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรม วินัย และผลประโยชน์ทับซ้อน   
• หากมีพฤติกรรมหรือเคยแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่บรรจุเข้า
รับราชการ

• ก า ร ป ร ะ เ มิ น พฤ ติ ก ร ร ม  โ ด ย ร ะ บุ
องค์ ประกอบด้ านการประ เมินความ
ประพฤติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัย ให้ชัดเจนและเป็นพฤติกรรม
ตามประมวลจริยธรรม ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการ
• ก้าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท้าการประเมิน
พฤติกรรมในรายละเอียด และให้ผู้มีอํานาจ
สั่ งบรรจุ ใช้ดุ ลพินิ จ ว่าจะให้ผ่ านการ
ประเมินหรือไม่ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน
จะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
• ควรให้มีการประเมินจากผู้ร่วมงาน และ
ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ

• การประเมินพฤติกรรม การบันทึกเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมส้าคัญ การประเมิน 360 องศา
• ผู้บังคับบัญชาสามารถน้าพฤติกรรมการท้างาน 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการมาประกอบการพิจารณาสั่ ง เลื่อน
เงินเดือน
• การประเมินผลงานและพฤติกรรม หากมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์งานของงาน โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าว
ตักเตือน และต้องมีข้อตกลงเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง หากไม่สามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาได้ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุสามารถสั่งให้ออก
จากราชการได้

• การประเมินพฤติกรรม การบันทึกเหตุการณ์
หรือพฤติกรรมส้าคัญ  การประเมิน 360 องศา
• การประเมินสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
• ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะต า ม ป ร ะม ว ล
จริยธรรม/การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้บังคับบัญชาอาจ
ว่ากล่าวตักเตือน สั่งให้ไปพัฒนา และผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุสามารถชะลอการแต่งตั้ง หรือสั่งให้ย้าย
ออกจากตําแหน่งสําคัญ
• การตรวจสอบกับส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมเพ่ือประกอบการรับโอน
ข้าราชการ

พัฒนา

• การประเมินคุณลักษณะ 
ประเมิน ACM การประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรม หาก
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจ
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
ผลกระทบต่อการแต่งตั งให้
ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหาร



ม.ค. – มี.ค. 62

• สํานักงาน 
ก.พ. 
เตรียมการ
ขับเคลื่อน
มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรม

เม.ย. – มิ.ย. 62

• พรบ.มีผล
บังคับใช้ 
17 เม.ย. 62

• ตั้ง ก.ม.จ.

• จัดประชุม 
ก.ม.จ.

• หลักเกณฑ์การ
จัดท้าประมวล
จริยธรรมฯ

ก.ค. – ก.ย. 62

• ก.ต่างๆ จัดท้า
ประมวล
จริยธรรม

• ยุทธศาสตร์
จริยธรรม
ภาครัฐ

ต.ค. – ธ.ค. 62

• หน่วยงานของ
รัฐจัดท้า
ข้อก้าหนด
จริยธรรม 

• น้าจริยธรรมไป
ใช้ใน HR

• ติดตาม
ประเมินผล

หมายเหตุ : 1. ตัวชี วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก้าหนดให้ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีประมวลจริยธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ตัวชี วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ก้าหนดให้มีประมวลความประพฤติ (Code of conducts) ของเจ้าพนักงานของรัฐประเภทต่างๆ

แผนการดําเนินการ
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กรอบแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม

ประมวล
จริยธรรม

สาระ/เน้ือหา
ประมวล
จริยธรรม

กลไก/
ผูรั้บผดิชอบ

สภาพบงัคบั/
การรักษา
จริยธรรม

ระยะเวลา

กระบวนการ
มีส่วนร่วม

การเผยแพร่
สาธารณะ

23

เนื้อหากระบวนการ



สาระ/เนื้อหาประมวลจริยธรรม

▪ มาตรา 5 วรรคสอง

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ ง  ให้ ใช้ เป็นหลักส้าคัญในการจัดท้าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
ที่จะก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท้าหรือไม่ควรกระท้า ตลอดจนการด้ารงตนในการกระท้าความดีและละ
เว้นความชั่ว

▪ แนวทางการจัดทํา

1. ทบทวนสาระ/เนื อหาประมวลจริยธรรม (เดิม) ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม (ตามร่างมาตรา 5) โดยอาจน้ากรณี
ความผิดทางวินัย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร จรรยา ความเสี่ยงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่หน่วยงานต้องการลดหรือส่งเสริม หรือ
สิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน มาก้าหนด

2. สาระ/เนื อหา ควรสั น กระชับ ง่ายแก่การจดจ้า สามารถวัดและน้าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้

3. ก้าหนดกลไกการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม การรักษาจริยธรรม
24



จบการนําเสนอ
ขอบคุณค่ะ

25



ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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27
• ข้าราชการทหาร • ข้าราชการการเมือง • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน



28

ข้อมูลกําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนในภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



29

เปรียบเทียบจํานวนกําลังคนภาครัฐ : ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
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ไม่หมายความ
รวมถึง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยธุรการ

ของรัฐสภา 
ศาล อัยการ 

และ
องค์กรอิสระ 

จํานวน 39,308 
ต้าแหน่ง
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ไม่หมายความ
รวมถึง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยธุรการ

ของรัฐสภา 
ศาล อัยการ 

และ
องค์กรอิสระ 

จํานวน 39,308 
ต้าแหน่ง


