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การจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ



สรุปสาระสาํคัญของพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวด 1

มาตรฐานทาง

จรยิธรรมและ

ประมวลจริยธรรม

(มาตรา 5 – 7)

หมวด 2

คณะกรรมการ

มาตรฐานทาง

จรยิธรรม 

(มาตรา 8 – มาตรา 18)

หมวด 3

การรกัษาจริยธรรม

ของเจา้หนา้ทขีองรฐั

(มาตรา 19 –มาตรา 20) 

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

(มาตรา 21 –มาตรา 22) 

ก.ม.จ.

มาตรฐานทางจริยธรรม

หน่วยงานของรัฐ

องคก์รทมีีหน้าทจีัดทาํประมวลจริยธรรม

ข้อกาํหนดจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

1. ยึดมันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

2. ซือสัตยสุ์จริต มีจิตสาํนึกทดีี และรับผิดชอบต่อหน้าที

3. กล้าตัดสินใจและกระทาํในสิงทถีูกต้องชอบธรรม

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

และมีจิตสาธารณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิของงาน

6. ปฏิบัติหน้าทอีย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดาํรงตนเป็นแบบอย่างทีดีและรักษาภาพลักษณข์อง

ทางราชการ

การนําพฤตกิรรมทางจริยธรรมไปใช้

ในการบริหารงานบุคคล

กลไกการขับเคลือน 3 ระดบัมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

แยกการดาํเนินการทางวินยั ออกจากจริยธรรม
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หลักเกณฑการจัดทําประมวลจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

หลกัการ

- ไมต่ํากวามาตรฐานทางจรยิธรรมตามมาตรา 5

- สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ยึดโยงกับหลักการ

ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ บริบทสากล และการแกไข

ปญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม

- แสดงใหเห็นอุดมการณ คุณลักษณะของเจาหนาท่ีของรัฐที่ดี

 วิธีการ

- จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเก่ียวของ

- จัดทํารางประมวลจริยธรรมเสนอตอ ก.ม.จ. 

- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประมวลจริยธรรม

องคกรกลางบรหิารงานบคุคล

- อาจจัดทาํขอกําหนดจริยธรรม โดยนําหลักเกณฑการจัดทํา

ประมวลจริยธรรมมาปรับใช

- เผยแพรและประชาสัมพันธใหผูที่มีสวนเก่ียวของทราบ

กระบวนการรักษาจริยธรรม

องคกรกลางบริหารงานบุคคล

หนวยงานของรัฐ หัวหนาหนวยงานของรฐั

กลุมงานจริยธรรมสวนงานที่มภีารกิจ

ในดานจริยธรรมหรือที่เก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคล หรอืคณะกรรมการ

ใหกลไกที่มีอยูดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิม ใหกลไกที่มีอยูดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิม 

จนกวาจะมีการกําหนดกระบวนการรักษาจรยิธรรม

บทเฉพาะกาล
ขอกําหนดจรยิธรรม

หนวยงานของรัฐ

ภายใน 180 วัน

ไมกําหนดเวลา
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มาตรา 6 วรรคหนึง

มาตรา 6 กาํหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาํประมวลจริยธรรม 

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล

มาตรา 6 วรรคสอง

กรณีไม่มีองคก์รกลางบริหารงานบุคคล

• คณะรัฐมนตรี     ข้าราชการการเมือง

• สภากลาโหม  ข้าราชการทหารและ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

• สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

ผู้บริหารและพนักงานรัฐวสิาหกิจ
• คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท ีและผู้ปฏบิัตงิาน
                  ขององคก์ารมหาชน

มาตรา 6 วรรคสาม

กรณีทมีีปัญหาว่าองคก์รใด

เป็นผู้จัดทาํประมวลจริยธรรม

สาํหรับเจ้าหน้าทขีองรัฐประเภทใด

ก.ม.จ. วินิจฉัย
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
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การจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน

ตามรฐัธรรมนญู 2550

จรรยาขาราชการ มาตรา 78-79 

ของ พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551

ปญหาจรยิธรรมในขาราชการพลเรอืน 

การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2557 - 2559 

รายงานผลการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2560 – 2562
 เสนอคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 64 

การสํารวจทัศนคติของประชาชน

และเจาหนาท่ีของรัฐที่มีตอ

คานิยมหรือมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท

การขับเคลื่อนงานที่ผานมา
การจดัทําประมวลจรยิธรรม

ขาราชการพลเรอืนตามรัฐธรรมนูญ 2560 

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน

ทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทําประมวลจริยธรรม 

ขอกําหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 



ประมาณการอัตรากําลังในราชการพลเรือน 

ขาราชการพลเรอืน

สามัญ, 395,900
พนักงานราชการ, 

104,499

ลูกจาง, 270,041

*ที่มาของขอมูล : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2562 โดยสํานักงาน ก.พ. 

หมายเหตุ จํานวนพนักงานราชการและลูกจางไมนับรวมท่ีอยูในกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อาจอยูในสังกัด ก.ค.ศ. ดวย อีกประมาณ 120,226 คน

ประมาณ 770,440 คน
มภีารกิจภาครัฐที่หลากหลาย 

และมีความแตกตางกันตามอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 

อาทิเชน ดานคมนาคม ดานการเกษตร 

ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ดานสาธารณสุข ดานการศกึษา ดานสังคม

วัฒนธรรม ฯลฯ ซ่ึงบทบาทภารกิจดงักลาว

สงผลตอการจัดทาํขอกําหนดจรยิธรรม

ของแตละสวนราชการ 

บทบาทภารกจิในราชการพลเรือน

การจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
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1. หลักการ
1. มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ขอ
    - อุดมการณและคุณลักษณะท่ีดี (แนวคิดอุดมการณและจิตวญิญาณ โดย  
      นายประวีณ ณ นคร) 
    - สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
    - จริยธรรมในบริบทสากล
2. มติ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสงเสรมิจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด
3. การสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ
    - จัดทํารางประมวลจริยธรรมฯ
    - จัดทํารางแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือน
    - จัดทํารางกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช

รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ ผูมีสวนเกี่ยวของ และประชาชน

มีผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน จํานวน 21,591 คน 

(รอยละ 98.2 เห็นดวยอยางยิ่ง)

3. เสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
 เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2564 

โดย ก.พ. มีมติเห็นชอบรางประมวลจรยิธรรม
ขาราชการพลเรอืน

การจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2560

1. จดัทํารางประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรอืน

2. จดัใหมกีารรับฟงความคดิเห็น
ตอรางประมวลจรยิธรรม

ขาราชการพลเรอืน

ขอสังเกต ก.พ. : 
- จัดใหมีคูมือแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ 

- จัดทําแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมฯ 

- ควรสงเสริมใหสวนราชการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม



จัดทาํรางประมวล
จริยธรรม

ขาราชการพลเรอืน

รับฟงความคดิเห็น
จากผูที่มสีวน

เก่ียวของ
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การจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ก.พ. ครั้งท่ี 2/2564

วันที่ 15 ม.ีค. 64 มีมติเห็นชอบ

รางประมวลจริยธรรม 

และมีขอสงัเกตใหจัดทําคูมือ/

แนวทางการปฏิบัติตนฯ

คณะอนุกรรมการกํากับ ติดตามฯ 
ครั้งท่ี 4/2564 

วันที่ 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการ และใหรับขอสังเกต

ของ ก.พ. ไปดําเนนิการ

เสนอประธาน ก.พ. 

ลงนาม
ประกาศราชกิจจานเุบกษา 

ก.พ.

กําหนดมาตรการเพ่ือใช

ในการบริหารงานบุคคล

กระบวนการรกัษาจริยธรรม

คณะ

กรรมการ

คณะ

กรรมการ
กลุมงานฯ

หัวหนา
หนวยงาน
หัวหนา

หนวยงาน

กลไกและการบงัคับใช

คูมือคําอธิบาย

พฤตกิรรม

ก.ม.จ. ครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 5 เม.ย. 64 

มีมติเห็นชอบ

รางประมวลจริยธรรม
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ขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
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องคก์รกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

• จัดทาํประมวลจริยธรรมของ ก. 

• ควบคุม กาํกับ ดูแล และส่งเสริมให้หน่วยงาน

  นําประมวลจริยธรรมไปใช้ใหเ้กดิประสิทธิภาพ

• พิจารณาจัดทาํข้อกาํหนดจริยธรรมใหเ้หมาะสมกับภารกจิของหน่วยงาน

• ส่งเสริมและติดตามการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม

• กาํกับดูแล ยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทขีองรัฐทมีีพฤตกิรมเป็นแบบอย่างทดีี

• คุ้มครองจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าทขีองหน่วยงาน

• นาํมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

กร
ณี

มีข
อร

อง
เรี

ยน
/

ปญ
หา

ทา
งจ

ริย
ธร

รม

กลุ่มงานจริยธรรมส่วนงานทมีีภารกิจ

ในด้านจริยธรรมหรือทเีกียวกับ

การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการ

หน่วยงานของรัฐ

• กาํหนดหลักเกณฑก์ารนาํไปใช้

  ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

• กาํหนดกลไก องคก์ร วิธีการ ขับเคลือน   

มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน

กระบวนการรักษาจริยธรรม

บทเฉพาะกาล

ให้กลไกทมีีอยู่ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีเดิม 

จนกว่าจะมีการกาํหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

กรณีจัดทาํประมวลจริยธรรม 

แต่ยงัไม่ได้กาํหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ



ปรับบทบาทภารกิจ

ปรบัปรงุบทบาท

ภารกิจของ

คณะกรรมการจริยธรรม

ระบบแตงตั้ง

รูปแบบออนไลน

“ศูนยสงเสริมจรยิธรรม

และตอตานการทจุรติ 

(ศจท.)” 

ผูทรงคุณวฒุทิี่มี

ความหลากหลาย 

ดานกลไก ดานการบังคับใช

ประมวลจรยิธรรม 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

พฤติกรรมทางจริยธรรม
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การจัดทํากระบวนการรักษาจริยธรรมการจัดทํากระบวนการรักษาจริยธรรม



กําหนดใหมีองคกรคุมครองจริยธรรม

เปนกลไกและระบบการบังคับใช

ประมวลจริยธรรม ประกอบดวย 

   - ก.พ. 

   - คณะกรรมการจรยิธรรม

   - กลุมงานคุมครองจริยธรรม

   - หัวหนาสวนราชการ

กลไกการขับเคลื่อนงานจรยิธรรมกลไกการขับเคลื่อนงานจรยิธรรม
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2552

กลไกและการบังคับใช

ประกอบดวย

   - ก.พ. 

   - คณะกรรมการจรยิธรรม

   - กลุมงานจรยิธรรม

   - หัวหนาสวนราชการ

   นาํพฤตกิรรมทางจรยิธรรมไปใช

   ในการบรหิารงานบคุคล

2564



ขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กลไกบังคับใช

ก.พ.

คณะกรรมการ

จริยธรรม 

หัวหนา

สวนราชการ 

กลุมงาน

จริยธรรม 

บทเฉพาะกาล
15

คณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรมท่ีปฏิบัติหนาทีอ่ยูในวันกอนวันที่ขอกําหนดน้ีใชบังคับ 

ใหคงปฏิบตัิหนาท่ีตอไป จนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานจรยิธรรม
 

ก.ม.จ. รายงาน
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ขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

หมวด 1 บทท่ัวไป

วันที่มผีลใชบังคับ

นิยามและกลุมเปาหมาย

ขอกําหนดน้ีใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 7 กันยายน 2564 เปนตนไป)

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่จัดต้ังขึ้น

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะไมตํ่ากวากรม

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด ในกรณทีี่เปนขาราชการสวนภูมิภาค

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ

ที่อยูในความรับผิดชอบของ ก.พ. 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด
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หมวด 2 กระบวนการรกัษาจริยธรรม

ก.พ.

กํากับ ติดตามการดําเนินการ และการประเมนิผล

กําหนดหลกัเกณฑการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช

ในกระบวนการบรหิารงานบคุคล

กําหนดมาตรการจงูใจ 

กําหนดมาตรการที่ใชบงัคับ สวน
ราชการ

กําหนดผูบรหิารที่รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจรยิธรรม

กําหนดใหมีกลุมงานจรยิธรรม 

กํากับดแูลขาราชการใหปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมฯ

จัดทาํรายงานประจาํปเสนอตอ ก.พ.
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หมวด 3 กลไกและการบังคับใชประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน

• กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการ

• จัดหลักสูตรฝกอบรม

• รณรงค ประสานความรวมมือ

• กํากับ ติดตาม ประเมินผล

• ตีความและวินิจฉัยปญหา

• กําหนดหลักเกณฑการสรรหา
และแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ก.พ.
คณะกรรมการ

จริยธรรม

หัวหน้า
ส่วนราชการ

กลุมงาน
จริยธรรม

ใหคําปรึกษาแนะนํา สอดสอง ดูแล สงเสริมให

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ติดตามประเมินผล

   การขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมของสวนราชการ 

• กํากับ ดูแลการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

• ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมขาราชการ

• กําหนดนโยบายดานจริยธรรม

• รายงานและเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม

• พัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไก

• ฝกอบรม พัฒนาขาราชการ

• เสนอแนะนโยบาย มาตรการ

• วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงดานจริยธรรม

• จัดทําขอกําหนดจริยธรรม

• จัดทํารายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การฝาฝนจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอกําหนดจริยธรรมของสวนราชการ 

ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาดําเนินการตามมาตรการหรือดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล
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บทเฉพาะกาล

การดําเนินการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการจรยิธรรม

การปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการจรยิธรรมและกลุมงานคุมครองจรยิธรรมที่มอียูเดิม

การดําเนินการกรณมีีการฝาฝนจรยิธรรมกอนที่ขอกําหนดนี้ใชบงัคับ

 เมื่อขอกําหนดน้ีมผีลใชบังคบัแลว ใหสวนราชการสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ใหแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่ ก.พ. กําหนด 

 ใหคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรมที่ปฏบิัตหินาที่อยูในวนักอนวนัทีข่อกําหนดนี้

ใชบงัคบั ใหคงปฏบิัตหินาที่ตอไป จนกวาจะมกีารแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานจรยิธรรม

 การดําเนินการกรณมีีการฝาฝนจรยิธรรมที่ไดดาํเนนิการอยูกอนวนัที่ขอกําหนดน้ีใชบังคบั ใหดาํเนนิการ

ตามกฎหมายที่ใชบังคบัอยูในขณะนั้นตอไป จนกวาจะแลวเสร็จ


