
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

---------------------------------- 
 

๑. หลักการสำคัญและเหตุผล  

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื ่อเป็นแม่บทในการจัดทำประมวลจริยธรรมให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารได้จัดทำประมวลจริยธรรมให้มี
ความสอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรค ๓ บัญญัติให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 
ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่ ได้กำหนดไว้” รวมถึงกำหนดให้มีกระบวนการรักษา
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. สาระสำคัญ 
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐต้องมีการรักษาจริยธรรมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และ
กำหนดหน้าที่ของกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม ๓ ระดับ เพื่อให้กระบวนการรักษาจริยธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
มาตรา ๕ กำหนดให้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ

อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย   
๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๒) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  



๒ 

 

๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
จะต้องนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรม และใช้เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที ่ควรหรือไม่ควรกระทำของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะทำให้ประมวลจริยธรรมที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องและไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรม”  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานโดยคำนึงถึงสภาพ
ปัญหาปัจจุบัน จริยธรรมที่เป็นสากลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเพิ่มเติมจากประมวล
จริยธรรม ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม และป้องปราม (Deterrence) ไม่ให้เกิดการ
กระทำผิด รวมถึงให้มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลด้วย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรแก่ความไว้วางใจ และเช่ือมั่นของประชาชน 

หากเกิดกรณีสงสัยว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานนั้น ๆ ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และเพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมใน
ภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอสิระ 
ให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมที่กล่าวมาข้างต้น ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่อยู่กำกับดูแลของหน่วยงานนั้น ๆ เพื ่อให้มีความสอดคล้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกันในภาครัฐ 

หมวด ๒ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
- กลไกระดับชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกลไกเพื่อ

ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ในระดับชาติ  มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ รวมถึงมาตรการที่ใช้บังคับกรณีเจ้าหน้าที ่ของรัฐมีพฤติกรรมที ่ไม่
เหมาะสม ตลอดจนกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” 
ซึ ่งจะทำให้การขับเคลื ่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.ม.จ. 
ประกอบด้วย 

๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน 



๓ 

 

๒) ผู ้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที ่ได้รับมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน 

๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ
สภากลาโหมอย่างละหนึ่งคน รวมจำนวน ๕ คน 

๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวน ๕ คน 
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการให้ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง

ข้าราชการในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู ้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ ก.ม.จ.  

หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรมประจำหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และระดับหน่วยงาน 
ดังนี้ 

- กลไกระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล    มีหน้าที ่กำกับดูแลการดำเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มี
หน้าที ่และอำนาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการกำหนด
มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
พฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อให้มีการ
นำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและเชื่ อมโยงนโยบายด้านการส่งเสริม
จริยธรรมสู่การปฏิบัติอีกทั้งมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การ
กำกับดูแลเสนอต่อ ก.ม.จ. 

- กลไกระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ 
ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที ่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที ่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้มีการ
จัดทำรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวล
จริยธรรมแล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวม เสนอต่อ ก.ม.จ. และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
และการดำเนินงานมีความเชือ่มโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 



๔ 

 

 
 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นำพฤติกรรมทางจริยธรรมมา
ใช้ในงานบริหารงานบุคคลในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนถึงการมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละราย 
จะมีผลต่อการพิจารณาโดยนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล อาทิ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน หรือให้ออกจาก
ราชการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
จริยธรรม โดยกำกับดูแลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และข้อกำหนดจริยธรรมในหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะต้องศึกษาทำ
ความเข้าใจและรักษาจริยธรรม โดยแสดงพฤติกรรมที ่ควรกระทำพร้อมทั้งหลีกเลี ่ยงไม่แสดง
พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  

บทเฉพาะกาล 
บทเฉพาะกาล ได้ระบุว่า บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกำหนดหลักเกณฑ์
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

๓. ความสำคัญของกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที ่ของรัฐจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรักษาจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีความเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ การให้บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้คุณภาพชวีิต
ของประชาชนดีขึ ้น  นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ ่งจะทำให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
*********************** 

 

หมายเหตุ : คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 

 


