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ประเดน็การบรรยาย

ความส าคัญของจริยธรรม 

พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน



ความส าคัญของจริยธรรม
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“คุณธรรม”

▪ VIRTUE ความดีงามทางจติภาพ เป็นคณุลกัษณะภายในตวัคน
คือความดีงามในจิตใจ ซึง่ท าใหเ้คยชินประพฤติดี
เช่น ความซื่อสตัยส์จุรติ ท าใหค้นไม่ทจุรติ

▪ MERIT เป็นความดีงามทางกายภาพ 
คือความดีงามในคณุลกัษณะที่ปรากฏภายนอก 
เช่น มีความรูด้ี มีความสามารถดี มีทกัษะดี 
มีคณุลกัษณะอื่นที่เหมาะสม
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“จริยธรรม” 

▪ ค าวา่ “จรยิธรรม” มาจากค าวา่ “จรยิ” และ “ธรรม” 

▪ “จรยิ” แปลวา่ “ความประพฤต”ิ 

▪ “ธรรม” มีความหมายหลายอยา่ง ในที่นีข้อแปลวา่ 
“สภาพที่ทรงไวโ้ดยชอบ” 

▪“จริยธรรม” จะหมายถงึ “สภาพทีท่รงไว้ซึง่ความประพฤตโิดยชอบ” ตรงกบั 
ภาษาองักฤษวา่ “ETHICS”
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

• สภาพคุณงามความดีคุณธรรม

• ความประพฤติทีด่ีจริยธรรม

• ส่ิงทีบุ่คคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือเป็นแนวทางแห่ง
พฤตกิรรม และเมือ่ปฏิบัตซิ า้ ๆ บ่อย ๆ จนเป็นวิถี
ชีวิตและสืบทอดต่อกันไปเป็นวัฒนธรรมได้

• ค่านิยมมีทัง้ด้านบวก และด้านลบ
• เปลีย่นแปลงได้ตามเวลา

ค่านิยม
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ถ้อยค าและความหมาย

• ความดีงามในจิตใจซึง่เคยชิน ประพฤติดี 
เป็นคณุสมบตัิท่ีอยูใ่นใจคนคุณธรรม (Virtue)

• ความประพฤติท่ีชอบ ท่ีควร ในสงัคมจริยธรรม (Ethics)

• มาตรฐานความประพฤติท่ีชอบท่ีควรมีในการประกอบวิชาชีพจรรยา (Etiquette)

• แบบแผนท่ีตอ้งยดึถือปฏิบตัิในการประกอบกิจกรรมแตล่ะอยา่ง                                                                       
เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของงานในหนา้ท่ีวินัย (Discipline) 



ท าไมข้าราชการจงึต้องมีจริยธรรมข้าราชการ
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• งานราชการเป็นบริการสาธารณะโดยส่วนราชการต่าง ๆ เป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏบิัตงิาน

• ข้าราชการได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบ ก ากับ ดูแลจัดการ ตัดสินใจเกีย่วกับการใช้ทรัพยส์ิน

สาธารณะและทรัพยากรของชาต ิ

• เป็นผู้ใหบ้ริการสาธารณะเพือ่ใหเ้กดิประโยชนสุ์ขต่อประชาชนและประเทศชาต ิ

• ดังน้ัน ข้าราชการจงึถูกคาดหวังใหม้ีจริยธรรมขัน้สูง และปฏบิัตหิน้าทีโ่ดยยดึหลักจริยธรรม                

เหนือประโยชนส่์วนตน

ท าไมข้าราชการจงึต้องมจีริยธรรมข้าราชการ
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การส่งเสริมการท างานทีส่อดคล้อง
เชือ่มโยงเป็นบูรณาการและ
สร้างจติส านึกความรับผิดชอบ

การส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม
และการคดิสร้างสรรค์

การสร้างพันธมติรและการส่งเสริม
การท างานแบบประชารัฐ

การปรับเปลีย่นภาครัฐ
ให้เป็นรัฐบาลดจิทิัล

แนวทางการพัฒนาข้าราชการภาครัฐ ปี 2560 - 2565

Create Alignment 
And Accountability

Driving Innovation

Create Partnership 
And Relationship

Digital Government 
Transformation



ยกตัวอย่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ทีม่กีารปรับเปล่ียนเป็นภาครัฐดจิทิลั



ข้าราชการในกลุ่มตอ่ไปนีจ้ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาจริยธรรมเร่ืองใด อย่างไร

บรรจุใหม่ / 
มีประสบการณ์ หวัหน้างาน

อ านวยการ / 
บริหาร



รัฐธรรมนูญให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมจริยธรรม

การส่งเสริมจริยธรรมช่วยขจัดทัศนคตทิีผ่ิดในระบบราชการและสังคม

เสริมสร้างให้ระบบราชการขับเคลือ่นบรรลุผลสัมฤทธิ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้รับการยอมรับ เชือ่ถอื มเีกยีรตแิละศักดิศ์รีในสังคม

การไม่รับรู้ ไม่ใหค้วามส าคัญ และปฏบิัตฝ่ิาฝืนจริยธรรมและวนัิย “ ต้องรับผดิ ”

ความส าคัญของการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

คอื ราชการใสสะอาดและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศ

ทัง้รับผิดทางปกครองและรับผิดตามกฎหมาย
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ปัญหาจริยธรรมทีพ่บในหน่วยงานของรัฐ
มากทีสุ่ดมอีะไรบ้าง ยกตัวอย่างมา 3 ปัญหา



ผลการส ารวจทศันคตขิองประชาชนและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทีม่ตี่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
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ประชาชน

ร้อยละ ๘๑.๖
ไม่ทราบว่ามีการออก
กฎหมายว่าดว้ยมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม

ร้อยละ ๗๘ ไม่เคย
ท าความเขา้ใจ
เนือ้หาเก่ียวกบั
ประมวลจรยิธรรม

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ

การรับรู้และเข้าใจ
มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าทีรั่ฐ

ร้อยละ ๖๕.๓ ไม่ทราบ
ว่ามีการออกกฎหมายว่า
ดว้ยมาตรฐานทาง
จรยิธรรม

ร้อยละ ๕๕.๑ ไม่เคย
ท าความเขา้ใจเนือ้หา
เก่ียวกบัประมวล
จรยิธรรมภายใน
หน่วยงานของตน

ปัญหามาตรฐานจริยธรรมทีพ่บในหน่วยงานของรัฐ

❑ การเบยีดบังทรัพยสิ์น เวลา บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตัว
❑ เจ้าหน้าทีก่ระท าทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย 
❑ การใช้ต าแหน่งหน้าทีเ่อือ้ประโยชนพ์วกพ้องหรือเอือ้ประโยชนส่์วนตัว
❑ เจ้าหน้าทีข่องรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกทีม่ีผลประโยชนแ์อบแฝง 
❑ ไม่ปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลังความสามารถ ประเดน็การไม่ปฏิบัตงิานด้วยความ

ประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า 
❑ ไม่ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทยีม ปราศจากอคต ิ
❑ การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใหค้วามกังวลในประเด็นเก่ียวกับการกล้าแสดงความคิดเห็น  
หรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในส่ิงที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย                           
กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การยึดมั่นท าในสิ่งท่ี
ถูกตอ้งแมจ้ะตอ้งถูกยา้ยหรือไม่ไดร้ับการเลื่อนต าแหน่ง การใช้ต าแห น่งหน้าท่ีเอือ้
ประโยชน์พวกพ้องหรือเอือ้ประโยชน์ส่วนตัว การรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกอนัมีผลประโยชนแ์อบแฝง



การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 



มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

2540 2550 2560
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มาตรา 77 รฐัตอ้งจดัใหมี้แผนพฒันาการเมือง 
จดัท ามาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และพนกังาน หรอื

ลกูจา้งอื่นของรฐั ....

ค่านิยมสร้างสรรค ์5 ประการ

มาตรา 280 ...ใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิ
มีอ านาจหนา้ท่ีและเสนอแนะหรอื

ใหค้  าแนะน าในการจดัท าหรอืปรบัปรุงประมวล
จรยิธรรม ตามมาตรา 279

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ครม.เหน็ชอบตามที่
ส านักงาน ก.พ.เสนอ

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550

ครม.เหน็ชอบตามที่
ส านักงาน ก.พ.เสนอ

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย
“มาตรฐานทางจริยธรรม”



เปรียบเทยีบการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรม

2540

• ค่านิยมสร้างสรรค์
• หวัหนา้สว่นราชการ

2550

• ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

• ก.พ. 

• คณะกรรมการจรยิธรรม

• กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

• หวัหนา้ส่วนราชการ
• ฝ่าฝืนจริยธรรม ผิดวินัย

2560

• ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

• ก.พ. 

• คณะกรรมการจรยิธรรม

• กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

• หวัหนา้ส่วนราชการ
• น าพฤตกิรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล
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มตคิณะรัฐมนตรี

▪ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ก ากบัดแูลใหห้น่วยงานผูร้บัผิดชอบด าเนินการ ตามบญัชีใหเ้รียบรอ้ยและ
ทนัเวลาตามท่ีรฐัธรรมนญูก าหนด

▪ ส านักงาน ก .พ. ได้รับมอบหมายให้ด  าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท ามาต รฐาน 
ทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) 
รว่มกบัองคก์รกลางบรหิารงานบคุคลประเภทตา่ง ๆ
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สาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562



มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ม.219

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู และผูด้  ารงต าแหน่งใน
องคก์รอิสระ รวมทั้งผูว้่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลและองคก์รอิสระ พ.ศ. 2561

ม.76 วรรคสาม

พระราชบญัญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม         

พ.ศ. 2562

ม. 258 ข (4)

หมวดการปฏรูิป
ประเทศ

(การปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ)  

คณะรัฐมนตรีเสนอศาลรฐัธรรมนญูรว่มกบัองคก์รอิสระเสนอ

* ประกาศใช้เมื่อวันที ่30 มกราคม 2561 * มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน  2562



สาระส าคัญทีค่ณะรัฐมนตรี มีมตอินุมัตหิลักการ 
เมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2561

1. ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรบั “เจา้หนา้ท่ีของรฐั”

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีนายกรฐัมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผูแ้ทน ก .พ. เป็นรองประธาน ผูแ้ทนองคก์รกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก .พ. ผูแ้ทน ก.พ.ร.
ผูแ้ทนศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และใหมี้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวนไม่เกินหา้คน และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานกุารโดย
ต าแหนง่

3. ก.ม.จ. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่คณะรฐัมนตรี เก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรก์ารขับเคล่ือนและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครฐั ใหค้  าปรึกษาแก่องคก์รกลางการบริหารงานบุคคลในการจดัท าและปรบัปรุงประมวลจริยธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การน า
จริยธรรมไปใชใ้นกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือใหค้วามเห็นในเรื่องท่ีขดัแยง้กับมาตรฐานท างจริยธรรม 
ตลอดจนก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจรยิธรรม

4. ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอื่นท่ีท าหนา้ท่ีองคก์รกลาง
บริหารงานบุคคลของเจ้าหนา้ท่ีของรฐั ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคล่ือนองคก์ร 
กระบวนการและวิธีการในการรกัษาจรยิธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐั

5. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนมาตรฐาน        
ทางจรยิธรรมเกิดผลในทางปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 24



พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวด 1
มาตรฐานทางจรยิธรรม
และประมวลจรยิธรรม

(มาตรา 5 – 7)

หมวด 2
คณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม (ก.ม.จ.)

(มาตรา 8–มาตรา 18)

หมวด 3
การรกัษาจรยิธรรมของ

เจา้หนา้ท่ีของรฐั

(มาตรา 19 –มาตรา 20) 

หมวด 4
บทเฉพาะกาล

(มาตรา 21 –มาตรา 22) 

ก.ม.จ.

มาตรฐานทางจริยธรรม

หน่วยงานของรัฐ

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล

ข้อก าหนดจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งทีถู่กต้องชอบธรรม

4. คดิถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตัวและมี
จติสาธารณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน

6. ปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัติ

7. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งทีด่แีละรักษาภาพลักษณข์องทาง
ราชการ

การน าพฤตกิรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

กลไกการขับเคลื่อน 3 ระดับมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ



มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 5)

(1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

(2) ซือ่สัตยสุ์จริต มจีติส านึกทีด่ ีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) กล้าตัดสนิใจและกระท าในสิง่ทีถู่กต้องชอบธรรม
(4) คดิถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตัว และมีจติสาธารณะ
(5) มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน
(6) ปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบัิติ
(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรักษาภาพลักษณข์องทางราชการ

มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชเ้ป็นหลกัส าคญัในการจดัท าประมวลจรยิธรรมของหน่วยงาน
ของรฐัท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑใ์นการปฏิบัตตินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดทีี่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดแีละละเว้นความช่ัว



ตัวอย่างพฤตกิรรมตามมาตรา 5 
ของพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562



28

(1) ยดึม่ันในสถาบันหลักของประเทศ ฯ
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(2) ซือ่สัตยสุ์จริต มจีติส านึกทีด่ ีและรับผดิชอบตอ่หน้าที่
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(3) กล้าตดัสินใจและกระท าในส่ิงทีถู่กตอ้งชอบธรรม



31

(4) คิดถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตัว และมีจติสาธารณะ
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(5) มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน
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(6) ปฏบิัตหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิตัิ



34

(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรักษาภาพลักษณข์องทางราชการ



ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

ข้อก าหนดจริยธรรม

ก.ม.จ.

ก. ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ



มาตรา 6 ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท าประมวลจริยธรรม

วรรคสอง
กรณีไม่มีองคก์รกลางบริหารงานบุคคล

คณะรัฐมนตรี → ข้าราชการการเมอืง
สภากลาโหม → ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ → ผู้บริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกจิ
คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน → ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที ่และผู้ปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชน

วรรคสาม
กรณีทีม่ปัีญหาว่าองคก์รใด

เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐประเภทใด

ก.ม.จ. วนิิจฉัย

องคก์รกลางบริหารงานบุคคลวรรคหน่ึง

พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562



คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (มาตรา ๘)

ต าแหน่ง องคป์ระกอบ

ประธาน นายกรฐัมนตรี
หรอืรองนายกรฐัมนตรท่ีีนายกรฐัมนตรมีอบหมาย

รองประธาน ผูแ้ทน ก.พ. 

กรรมการโดยต าแหน่ง ผูแ้ทน คกก. ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ผูแ้ทน คกก. ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
ผูแ้ทน คกก. ขา้ราชการต ารวจ 
ผูแ้ทน คกก. มาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน 
ผูแ้ทน สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้ ไม่เกิน 5 คน

กรรมการและ
เลขานุการ

เลขาธิการ ก.พ. 

ผู้ช่วยเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ. แตง่ตัง้ขา้ราชการในส านกังาน ก.พ. 

กรรมการเฉพาะ
คร้ังคราว

ก.ม.จ. อาจมีมติใหเ้ชิญผูเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะ “กรรมการ” เป็นครัง้
คราวได้ 37



38

คณะกรรมการ
มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ก.ม.จ.
(มาตรา 13)

• เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
สง่เสรมิจรยิธรรมภาครฐัตอ่คณะรฐัมนตร ี

• ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรกัษาจริยธรรม รวมทัง้กลไก
และการบงัคบัใช้

• ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพรวมทัง้เสนอแนะมาตรการในการ
เพิม่พนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม

• ก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
• ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรฐัและรายงานสรุปผลการด าเนินงานดงักล่าวเสนอต่อ
คณะรฐัมนตรเีพ่ือทราบ

• ตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัินี ้
• ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินีห้รอืตามท่ีคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

สรุปกลไกการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรม



• ก ากบัดแูลการด าเนินกระบวนการรกัษาจรยิธรรม

• ประเมินผลการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม

• จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมการเผยแพรค่วามเขา้ใจ 

• ก าหนดมาตรการจงูใจและมาตรการที่ใชบ้งัคบั

ก.ต่าง ๆ
(มาตรา 20) 

• ก าหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัการรกัษาจริยธรรม

• ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนบัสนนุ ใหค้วามรู ้ฝึกอบรม และพฒันาเจา้หนา้ท่ีของรฐั

• จดัใหม้ีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

• ก าหนดกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบพฤติกรรม

• สรา้งเครอืข่ายและประสานความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของรฐัและภาคเอกชน  

• จดัท ารายงานและประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ
(มาตรา 19)

39

สรุปกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม



• จัดท ารายงานประจ าปี

ตรวจสอบรายงานประจ าปีและรายงาน ครม. ทราบ

- ก าหนดแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อน แนวทางส่งเสริม พัฒนามาตรการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
- ก ากับติดตาม ประเมินผล ตีความวินิจฉัยปัญหา ตาม พ.ร.บ. 
- ก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดท าประมวลฯ/ข้อก าหนดจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม

ทบทวน มาตรฐานทางจริยธรรม ทุก 5 ปี

ความเช่ือมโยงและแนวทางการด าเนินการของกลไกในระดับตา่ง ๆ

ก.ม.จ.
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ครม.

5

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล
(หน่วยงานตามมาตรา ๖)

4

หวัหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐการจัดการเร่ืองร้องเรียน
(ขรก.พลเรือนสามัญ)

วินัย

การน าจริยธรรมไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคล +/-

อุทธรณ/์
ร้องทุกข์

ยุติเร่ือง

การด าเนินการทางวนัิย

ทุจริต/
อาญา

วินัย

ส่งเร่ืองไปยงั
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จริยธรรม
3

4

5

ผู้ร้อง                          
ร้องเรียน

ร้องเรียน 

สั่งการ/
ให้วินิจฉัย

หรือ
ตรวจสอบ

แจ้งผล

1

2
แจ้งผล/
ให้ข้อมูล/
วินิจฉัย/
ตรวจสอบ

สั่งการ

การรักษาจริยธรรม

• ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
• ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ
• ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการทีบ่ังคับใช้

1

3

จัดท า ประมวลจริยธรรม

จัดท า ข้อก าหนดจริยธรรม

2

แจ้งผล

ก าหนดใหมี้ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรม

จัดใหมี้มาตรการและกลไกทีมี่ประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างใหมี้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วามรู้ ฝึกอบรมและพัฒนา 

ก าหนดกลไกใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วม และสร้างเครือข่าย

น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล +/-

ขอความเห็น

สั่งการ

1

2

เสนอแนะ/
ให้ค าปรึกษา

สอดส่อง/ดูแล/ก ากบั/ตดิตาม

3คณะกรรมการ/กลุ่มงานจริยธรรม
(วินิจฉยั/เสนอแนะ/ใหค้  าปรกึษา และสอดสอ่ง/ดแูล/ก ากบั/ตดิตาม)

ผู้ถูกร้อง



ความเชื่อมโยงระหว่างวนัิยและจริยธรรม

ส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม

จริยธรรมคุณธรรม ธรรมาภบิาล เสริมสร้างวินัย ด าเนินการทางวินัย/ทุจริต/อาญา

มาตรการจูงใจ
มาตรการใช้บังคับ

การร้ังประโยชน์
(Deterrence)

การลงโทษ 
(Suppression)

ระบบคุณธรรม Merit Systems Protection

ควรกระท า (Dos)
ต้องกระท า (Dos)

ต้องไม่กระท า
(Don’ts)

ไม่ควรกระท า
(Don’ts)

ด าเนินการทางวินัยการน าพฤตกิรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล



ตัวอย่างแนวทางการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

สรรหา ทดลองงาน
แต่งตัง้ ย้าย โอน 

เลื่อน
ประเมินผล/เล่ือน

เงนิเดอืน

• การตรวจสอบภูมิหลังของบุคคล อาทิ
การช่วยเหลือสงัคมอย่างสม ่าเสมอ การ
ไดร้บัรางวัลดา้นวินัย/จริยธรรม/มีความ
ประพฤตดีิ/มีศีลธรรมอนัดี
• เพิ่มน า้หนกัคะแนนในการวดั/ประเมิน
ความประพฤติห รื อมาตรฐานทาง
จรยิธรรม
• ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์เพ่ือวัด
พฤตกิรรมดา้นจรยิธรรม
• การสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
จรยิธรรม วินยั และผลประโยชนท์บัซอ้น   
• หากมีพฤติกรรมหรือเคยแสดงออกถึง
พฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงคก็์ไม่บรรจุเข้า
รับราชการ

• กา รปร ะ เมิ นพฤติ ก ร ร ม  โ ดย ระบุ
องค์ประกอบด้านการประ เมินความ
ประพฤติ ความมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ก า ร รักษ า วิ นั ย  ใ ห้ ชั ด เ จ น แล ะ เ ป็ น
พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม  ท่ี
สอดคลอ้งกบัภารกิจของสว่นราชการ
• ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาท าการประเมิน
พฤติกรรมในรายละเ อียด และให้ ผู้มี
อ านาจส่ังบรรจุใช้ดุลพินิจว่าจะให้ผ่าน
การประเมินหรือไม่ กรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินจะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการ
• ควรใหมี้การประเมินจากผูร้่วมงาน และ
ประชาชน ผูม้าตดิตอ่ราชการ

• การประเมินพฤติกรรม การบันทึกเหตุการณ์
หรือพฤตกิรรมส าคญั การประเมิน 360 องศา
• ผูบ้งัคบับญัชาสามารถน าพฤตกิรรมการท างาน 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป็นขา้ราชการมาประกอบการพิจารณาสั่งเล่ือน
เงินเดือน
• การประเมินผลงานและพฤติกรรม หากมี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจ์นส่งผลกระทบต่อ
ผลสมัฤทธ์ิงานของงาน โดยมีผลการประเมินอยู่
ในระดบัตอ้งปรบัปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจว่า
กล่าวตักเตือน และต้องมีข้อตกลงเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง หากไม่สามารถ
ปรับปรุงหรือพัฒนาได้ ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ
สามารถส่ังให้ออกจากราชการได้

• การประเมินพฤติกรรม การบนัทึกเหตุการณ์
หรือพฤตกิรรมส าคญั  การประเมิน 360 องศา
• การประเมินสมรรถนะดา้นการยึดมั่นในความ
ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
• การประ เมิ นคุณลักษณะตามประมวล
จริยธรรม/การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
หากมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชา
อาจว่ากล่าวตักเตือน ส่ังให้ไปพัฒนา และผู้
มีอ านาจส่ังบรรจุสามารถชะลอการแต่งตั้ง 
หรือส่ังให้ย้ายออกจากต าแหน่งส าคัญ
• การตรวจสอบกับส่วนราชการต้นสังกัด
เ ก่ี ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม เ พ่ื อ
ประกอบการรบัโอนขา้ราชการ

พฒันา

• การประเมินคุณลักษณะ 
ประเมิน ACM การประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
หากมีพฤตกิรรมไม่เหมาะสม
อาจไม่ให้  รับทุน ไม่ให้
เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม              
หลักสูตร นบส .  ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร



ตัวอย่างการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล (สอบภาค ก.)
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หลักเกณฑก์ารจัดท าประมวลจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

หลักการ
- ไม่ต า่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5
- สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ยึดโยงกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตรช์าต ิบริบทสากล และการแก้ไขปัญหาหรือความเส่ียงทางจริยธรรม

- แสดงใหเ้หน็อุดมการณ ์คุณลักษณะของเจา้หน้าทีข่องรัฐที่ดี
วิธีการ
- จดัใหมี้การรับฟังความคิดเหน็จากผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง
- จดัท าร่างประมวลจริยธรรมเสนอต่อ ก.ม.จ. 
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล

- อาจจดัท าข้อก าหนดจริยธรรม โดยน าหลักเกณฑก์ารจดัท าประมวลจริยธรรมมาปรับใช้
- เผยแพร่และประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ทีม่ส่ีวนเกี่ยวข้องทราบ

หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มงานจริยธรรมสว่นงานท่ีมีภารกิจ
ในดา้นจรยิธรรมหรอืท่ีเก่ียวกบั

การบรหิารงานบคุคล หรือคณะกรรมการ

บทเฉพาะกาล
หน่วยงานของรัฐ

ข้อก าหนดจริยธรรม ไม่ก าหนดเวลา

ประมวลจริยธรรม ภายใน 180 วัน กระบวนการรักษาจริยธรรม

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล

ให้กลไกทีม่ีอยู่ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่ดมิ 
จนกว่าจะมีการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม
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การจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

จรรยาข้าราชการ มาตรา 78-79
ของ พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551

ปัญหาจริยธรรมในข้าราชการพลเรือน

การตดิตามและประเมินผล
การปฏิบตัติามมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมขา้ราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2557 - 2559 

การส ารวจทศันคตขิองประชาชน
และเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีมีตอ่
คา่นิยมหรือมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมของขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรฐัแตล่ะประเภท

การขับเคลื่อนงานทีผ่่านมา
การจัดท าประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจัดท าประมวลจริยธรรม 

ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบตัติาม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ                  
พลเรือน พ.ศ. 2560 – 2562

เสนอคณะรฐัมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 26 ม.ค. 64 



ประมาณการอัตราก าลังในราชการพลเรือน 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ, 
395,900

พนักงานราชการ, 
104,499

ลูกจ้าง, 270,041

*ทีม่าของข้อมูล : ก าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562 โดยส านักงาน ก.พ. 
หมายเหตุ จ านวนพนักงานราชการและลูกจ้างไม่นับรวมทีอ่ยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ

ทีอ่าจอยู่ในสังกัด ก.ค.ศ. ด้วย อีกประมาณ 120,226 คน

ประมาณ 770,440 คนมภีารกจิภาครัฐทีห่ลากหลาย 
และมคีวามแตกต่างกันตามอ านาจหน้าทีแ่ละ               

ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ อาทเิช่น 
ด้านคมนาคม ด้านการเกษตร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                       
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคมวัฒนธรรม 
ฯลฯ ซึง่บทบาทภารกจิดังกล่าวส่งผลต่อการจัดท า

ข้อก าหนดจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการ 

บทบาทภารกจิในราชการพลเรือน

การจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หัวหน้าส่วนราชการ

• ผู้บริหารส่ วนราชการไม่ค่ อยให้
ความส าคญักบังานดา้นจรยิธรรม

• การแต่งตัง้เล่ือนเงินเดือน โอนยา้ยท่ี
ไม่เป็นธรรม (อาจรวมถึงการซือ้ขาย
ต าแหน่ง)

• การด าเนินการกรณีหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรม ยงัขาดความ
ชดัเจนว่าจะมีแนวทางการพิจารณา
อย่างไรและใครเป็นผูด้  าเนินการ

คณะกรรมการ
จริยธรรม

• คณะกรรมการจริยธรรมขาดแนว
ทางการด าเนินการท่ีชัดเจนตาม
อ านาจหนา้ท่ี 

• มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
จริยธรรมบ่อยครั้ง  เ น่ืองจากการ
โยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ข้าราชการ ท าให้ส่วนราชการต้อง
ด า เนินการสรรหาและคัด เ ลือก
คณะกรรมการฯ ประกอบกบัการสรร
หาและคดัเลือกมีขัน้ตอนและตอ้งใช้
เวลาในการด าเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด จึง
ส่งผลให้การด าเนินงานตามวาระ
ของคณะกรรมการฯ ขาดความ
ต่อเน่ือง

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

• เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
สง่เสรมิจรยิธรรม

• ข า ด ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า  แ ล ะ
แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน

จริยธรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

• การใชท้รพัยส์ิน เวลาหรือทรพัยากร
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนส์่วน
ตนหรอืผูอ่ื้น

• ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ
หรอืเลือกปฏิบตัิ

• การทจุรติ จดัซือ้จดัจา้ง

• การละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม
ศาสนาและประเพณี

• การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เ กิ ดผลดี ห รื อค วามก้า วหน้าแ ก่
ราชการ

• การจงใจฝ่าฝืน หลีกเลี่ยงละเว้นกฎ 
ขอ้บงัคบัและระเบียบของทางราชการ
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ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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องคก์รกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

• จัดท าประมวลจริยธรรมของ ก. 
• ควบคุม ก ากับ ดูแล และส่งเสริมใหห้น่วยงาน                                   
น าประมวลจริยธรรมไปใช้ใหเ้กดิประสิทธิภาพ

• พจิารณาจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมใหเ้หมาะสมกับภารกจิของหน่วยงาน
• ส่งเสริมและตดิตามการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรม
• ก ากับดูแล ยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีม่ีพฤตกิรมเป็นแบบอย่างทีด่ี
• คุ้มครองจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน
• น ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

กรณีมีขอ้รอ้งเรียน/
ปัญหาทางจรยิธรรม

กลุ่มงานจริยธรรมส่วนงานทีม่ีภารกิจ
ในด้านจริยธรรมหรือทีเ่กี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการ

หน่วยงานของรัฐ

• ก าหนดหลักเกณฑก์ารน าไปใช้
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
• ก าหนดกลไก องคก์ร วิธีการ ขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน

กระบวนการรักษาจริยธรรม

บทเฉพาะกาล

ให้กลไกทีม่ีอยู่ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่ดมิ 
จนกว่าจะมีการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณีจัดท าประมวลจริยธรรม 
แต่ยงัไม่ได้ก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม
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ปรับบทบาทภารกจิ

ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจของ

คณะกรรมการจริยธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีม่คีวาม

หลากหลาย 

ด้านกลไก 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

พฤตกิรรมทางจริยธรรม

ด้านการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม 

“ศูนยส่์งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต 

(ศจท.)” 

ระบบแต่งตัง้
รูปแบบออนไลน์

กระบวนการรักษาจริยธรรม
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กลไกและการบงัคับใช้
ประกอบด้วย

- ก.พ. 
- คณะกรรมการจรยิธรรม
- กลุม่งานจรยิธรรม
- หวัหนา้สว่นราชการ
น าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ในการบริหารงานบุคคล

25642552

ก าหนดใหม้ีองคก์รคุ้มครองจริยธรรม
เป็นกลไกและระบบการบงัคับใช้
ประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
- คณะกรรมการจรยิธรรม
- กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม
- หวัหนา้สว่นราชการ

กลไกการรักษาจริยธรรม



ก.พ. หวัหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการ
จริยธรรม

กลุ่มงานจริยธรรม

แนวทางการขับเคล่ือนงานดา้นจริยธรรมของส่วนราชการ

กลไกหลัก



ข้อก าหนดว่าดว้ยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

กลไกบงัคับใช้

ก.พ.

คณะกรรมการ
จริยธรรม

หัวหน้า
ส่วนราชการ

กลุ่มงาน
จริยธรรม

บทเฉพาะกาล
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คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทีป่ฏิบัตหิน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อก าหนดนีใ้ช้
บังคับ ใหค้งปฏิบัตหิน้าทีต่อ่ไป จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานจริยธรรม

ก.ม.จ. รายงาน
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หมวด 1 บททั่วไป

นิยามและ
กลุ่มเป้าหมาย

ข้อก าหนดนีใ้ช้บังคับตัง้แตว่ันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
(ใช้บังคับตัง้แตว่ันที ่7 กันยายน 2564)

“ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                            
และสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต  ่ากว่ากรม
“หวัหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการส่วนภมิูภาค
“ข้าราชการ” หมายความว่า ขา้ราชการพลเรือน พนกังานราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบตัิงานอ่ืนใน
หน่วยงานของรฐัท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของ ก.พ. 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จรยิธรรมประจ าจงัหวดั

วันทีม่ผีลใช้บังคับ

ข้อก าหนดว่าดว้ยกระบวนการรักษาจริยธรรม : 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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หมวด 2 กระบวนการรักษาจริยธรรม

ก.พ.
ก ากับ ตดิตามการด าเนินการ และการประเมนิผล

ก าหนดหลักเกณฑก์ารน าพฤตกิรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

ก าหนดมาตรการจูงใจ 

ก าหนดมาตรการทีใ่ช้บงัคับ
ส่วนราชการ

ก าหนดผู้บริหารทีรั่บผิดชอบเกีย่วกับการรักษาจริยธรรม

ก าหนดใหม้ีกลุ่มงานจริยธรรม 

ก ากับดูแลข้าราชการใหป้ฏบิตัติามประมวลจริยธรรมฯ

จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ ก.พ.
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หมวด 3 กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

• ให้ค าปรึกษาแนะน า 
สอดส่อง ดูแล ส่งเสริมให้
ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
ตดิตามประเมินผล
การขับเคล่ือนงานด้าน
จริยธรรมของส่วนราชการ 

• ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์มาตรการ
• จดัหลักสูตรฝึกอบรม
• รณรงค ์ประสานความร่วมมอื
• ก ากับ ตดิตาม ประเมนิผล
• ตคีวามและวนิิจฉัยปัญหา
• ก าหนดหลักเกณฑก์ารสรรหา

และแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. คณะกรรม
การจริยธรรม

หัวหน้า
ส่วนราชการ

กลุ่มงาน
จริยธรรม

• ก ากับ ดูแลการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรม

• ประเมินพฤตกิรรมทางจริยธรรม
ข้าราชการ

• ก าหนดนโยบายด้านจริยธรรม
• รายงานและเปิดเผยข้อมูลการ

ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

• พัฒนาระบบ เคร่ืองมือ กลไก
• ฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการ
• เสนอแนะนโยบาย มาตรการ
• วิเคราะหข้์อมูลความเส่ียงด้านจริยธรรม
• จัดท าข้อก าหนดจริยธรรม
• จัดท ารายงานการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

การฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามมาตรการหรือด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล
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บทเฉพาะกาล

การด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรม

การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทีมี่อยูเ่ดมิ

การด าเนินการกรณีมกีารฝ่าฝืนจริยธรรมก่อนทีข้่อก าหนดนีใ้ช้บงัคับ

▪ เมือ่ข้อก าหนดนีม้ผีลใช้บงัคับแล้ว ใหส่้วนราชการสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรม
ใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลาที ่ก.พ. ก าหนด 

▪ ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในวันก่อนวันทีข้่อก าหนดนี้
ใช้บงัคับ ใหค้งปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานจริยธรรม

▪ การด าเนินการกรณีมกีารฝ่าฝืนจริยธรรมทีไ่ด้ด าเนินการอยู่ก่อนวันทีข้่อก าหนดนีใ้ช้บังคับ
ใหด้ าเนินการตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคับอยู่ในขณะน้ันต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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หนังสือส านักงาน ก.พ. ว 9/2564 ลงวันที ่5 ก.ค. 2564 

แนวทางการปฏบิัตตินของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ด าเนินการตามกรอบแนวทางการปฏบิัตติน
ที ่“ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า”

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมทีส่อดคล้องกับบทบาทภารกจิ 
และสภาพปัญหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้ปฏบิตังิานอืน่
ในความรับผิดชอบของ ก.พ.

ส่วนราชการ

หวัหน้าส่วนราชการ 
ผู้บงัคับบญัชา

สอดส่องดูแล ส่งเสริมพฒันาใหข้้าราชการ
มพีฤตกิรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ี
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พฤตกิรรมที ่“ควรกระท า” และ “ไม่ควรกระท า”
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พฤตกิรรมทีค่วรกระท า
ในหน่วยงานของทา่น  

พฤตกิรรมทีไ่ม่ควรกระท า
ในหน่วยงานของทา่น
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บทบาทภารกจิ และสภาพปัญหาความเสีย่งในราชการพลเรือน
• ด้านการเกษตร 
• ด้านการศึกษา
• ด้านคมนาคม
• ด้านสาธารณสุข
• ฯลฯ

ส่วนราชการ

ข้อก าหนดจริยธรรมหรือพฤตกิรรมทีค่วรกระท าและไม่ควรกระท า
ทีเ่หมาะสมแก่ภารกิจทีมี่ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

กลุ่มงานจริยธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ หรือการอนุมัติ อนุญาต

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
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ก.พ. ข้อก าหนดจริยธรรมหรือพฤตกิรรม
ทีค่วรกระท าและไม่ควรกระท า

ทีเ่หมาะสมแก่ภารกจิทีม่ี
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

หรือสาขาวชิาชพี

ส่วนราชการ

ส่งเสริม จัดท า

บทบาทภารกิจในราชการพลเรือน โดยเฉพาะบทบาททีเ่กี่ยวข้องกับ
การใช้งบประมาณหรือการอนุมัตอินุญาต

ด้านคมนาคม

ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกจิการค้า

ด้านสังคมวัฒนธรรม

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
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• สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

• สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรช์าต ิ/ การแก้ไขปัญหาหรือ
ความเส่ียงทางจริยธรรม / จริยธรรมทีเ่ป็นสากล / จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปัจจยัทีมี่ผลกระทบตอ่
พฤตกิรรมการท างาน / ความคาดหวังของผู้ทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง ผู้รับบริการและประชาชน

• กรอบแนวคิดของอุดมการณ ์และคุณลักษณะของการเป็นเจา้หน้าทีข่องรัฐทีด่ี

การรับฟังความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ภายใน และภายนอกหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณผู้์บริหาร

เจ้าหน้าทีรั่บทราบและถอืปฏบิตัโิดยทั่วกันทัง้หน่วยงาน

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์

เชื่อมโยงกับการน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ส่วนราชการ

ข้อก าหนดจริยธรรม
หรือพฤตกิรรมทีค่วรกระท า

และไม่ควรกระท าตามภารกจิเฉพาะ
ของหน่วยงาน หรือสาขาวิชาชีพ

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

หลักการและวิธีการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม



66ข้อก าหนดจริยธรรม
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ส านักงาน ก.พ. 
025471000 www.ocsc.go.th

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
www.jumkunjai.ocsc.go.th

www.facebook.com/jumkunjai

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.jumkunjai.ocsc.go.th/
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Jumkunjai 
จ าขึ้นใจ

Jumkunjai.ocsc.go.th

จ าขึ้นใจ
ส านักงาน ก.พ.

Jumkunjai1 Jumkunjai123

Application

สื่อส่งเสริมจริยธรรม


