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สรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัตมิำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 
สรุปโดย พี่แมง ป. 

Fanpage พี่แมง ป. / Youtube พี่แมง ป. 

 

 

๑. มำตรฐำนทำงจริยธรรม   

 การก าหนดมาตรฐานทางจ ริยธรรมส าห รับ เ จ้ าห น้า ท่ีของ รัฐ 
ในฝ่ายบริหาร  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คณุธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึง่จะต้องประกอบด้วย 

 

หมายความรวมถึง หน่วยงานราชการสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่นท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐท่ีอยูใ่นก ากบัของฝ่ายบริหาร 

แตไ่ม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา (ส านกังานตา่งๆ ในรัฐสภา)  

องค์กรอิสระ (ส านกังานตา่งๆ ขององค์กรอิสระ เช่น ส านกังาน ป.ป.ช.)  

ศาล (ส านกังานศาล) และอยัการ (ส านกังานอยัการสงูสดุ)          
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  (๑)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไ ด้แก่  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ 

  (๒) ซื่อสตัย์สจุริต มีจิตส านกึท่ีดี และรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 

  (๓) กล้าตดัสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องชอบธรรม 

  (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ 

  (๕) มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

  (๖) ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

  (๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ 

 

 

 

 มาตรฐานทางจริยธรรมนี ้ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของ เ จ้าหน้า ท่ีของ รัฐ  เ ก่ียวกับสภาพคุณงามความดี ท่ี เ จ้ าหน้า ท่ี - 

สูตรช่วยจ ำ   

สถาบนั + ซื่อสตัย์ + ตดัสนิ + สว่นรวม + สมัฤทธ์ิ + เป็นธรรม + ด ารงตน  
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ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบตัิงาน การตดัสินความถูกผิด การปฏิบตัิท่ี
ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและ
ละเว้นความชัว่ 

 

๒.  กำรก ำหนดผู้รับผดิชอบในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม 

แยกเป็น ๒ กรณี ดงันี ้

กรณีแรก ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สงักดัรสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และ
ส่วนท้องถ่ินให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
จดัท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 

 

 

 
 

 
 

กรณีที่ สอง ในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลาง
บริหารงานบคุคลท่ีรับผิดชอบ ให้องค์กรตอ่ไปนีเ้ป็นผู้จดัท าประมวลจริยธรรม 

 

ตัวอย่ำงเช่น 

ข้าราชการพลเรือน = ก.พ. 

ข้าราชการครู = ก.ค.ศ. 

ข้าราชการท้องถ่ิน = ก.ถ. 
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(๑) คณะรัฐมนตรี ส าหรับข้าราชการการเมือง  

(๒) สภากลาโหม ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน
กลาโหม 

(๓) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส าหรับผู้บริหารและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

(๔) คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน ส าหรับผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบตัิงานขององค์การมหาชน 

 

 

 

 

 

 

 “จ ำนะ” 

ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้ จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉยั  

 

 

 “จ ำนะ” 

สูตรช่วยจ ำ   

ค.ร.ม. = การเมือง 

สภา ก.ห. = ทหาร 

ส.ค.ร. = รัฐวิสาหกิจ 

คกก.องค์การ = องค์การ 

ก.ม.จ. = คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
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ทัง้นี ้หน่วยงานของรัฐ (ทัง้สองกรณี) อาจจดัท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อ
ใช้บงัคบักับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนัน้เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรม 
ให้เหมาะสมแก่ภารกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนัน้ด้วยก็ได้  

 

๓.   รู้จักกับคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 

  (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ จ านวน ๑ คน 

 (๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ท่ีได้รับมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ จ านวน ๑ คน 

 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๕ คน ได้แก่  

  ๑.  ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ) จ านวน ๑ คน 

  ๒.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
จ านวน ๑ คน 

  ๓.  คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) จ านวน ๑ คน 

  ๔.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(ก.ถ.) จ านวน ๑ คน 

  ๕.  สภากลาโหม (สภา ก.ห.) จ านวน ๑ คน 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึง่นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้จ านวนไม่เกิน ๕ คน
เป็นกรรมการ 
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 ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

 ให้เลขาธิการ ก.พ.  แต่งตัง้ ข้าราชการในส านักงาน ก.พ.  เ ป็น
ผู้ ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
หน้าท่ีและอ านาจของ ก.ม.จ.  

สูตรย่อ        
ต ำแหน่ง จ ำนวน 

๑. นายก ๑ 

๒. ก.พ. ๑ 

๓. ต าแหนง่ มหาลยั + ครู + ต ารวจ + ท้องถ่ิน + กลาโหม 

๕ 

๔. ผู้ทรง ไมเ่กิน ๕ 

เลขาธิ ก.พ. = กรรมการและเลขานกุาร 

                            แตง่ตัง้ผู้ช่วยเลขาน ุจากข้าราชการ ส านกังาน ก.พ. 

ส านกังาน ก.พ. = หน่วยธุรการของ ก.ม.จ. 

 “จ ำนะ” 
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 ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการท่ีท า
หน้าท่ีบริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหวัหน้าหน่วยงานของ
รัฐท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจโดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครัง้
คราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  

 

 

 
 

 

๔. หน้าท่ีและอ านาจของ ก.ม.จ. 
ก.) โดยทัว่ไป ก.ม.จ. มีหน้าที่และอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรมและการสง่เสริมจริยธรรมภาครัฐตอ่คณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทัง้กลไกและการบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตาม
มาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงาน
บคุคลอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวอย่ำง 

ส.ค.ร. = รัฐวิสำหกจิ 

คกก.องค์กำร = องค์กำร 

ก.ม.จ. 
 

เชิญ 

มาประชุม 
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 (๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม รวมทัง้เสนอแนะ
มาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐตอ่คณะรัฐมนตรี 

 (๔) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม โดยอย่างน้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มีการประเมินพฤติกรรม
ทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนัน้  โดยประเมินผลตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ม.จ. ก าหนดโดยอาจจดัให้มีองค์กรภายนอกเข้า
ร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐและรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อย  
ปีละหนึง่ครัง้ 

  (๖) ตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บงัคบัพระราชบญัญตัินี ้

  (๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีห้รือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 ข.) ก.ม.จ. มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่ อ ใ ห้อง ค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของ รัฐ  
ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ส าหรับการจดัท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 
รวมทัง้การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ค.) ก.ม.จ. มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
องค์กรและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีใ้นกรณีท่ี
ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจดัท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลหรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. 
ก าหนด ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบคุคล หน่วยงานของรัฐแห่ง
นัน้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าท่ีขององค์กรกลางบริหารงาน
บคุคลหรือหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องด าเนินการโดยเร็ว (ไม่มีระบวุ่าก่ีวนั) 

 

 

 

 

 

ประโยคช่วยจ ำ 

“เรามีนโยบำย ขับรถส่ง กับข้าวและอ่ืนๆ เป็นประจ ำตัง้แตเ่ช้าถึงตสีาม” 

(นโยบาย/ขบัเคลื่อน/สง่เสริม/ก ากบั/ประจ าปี/ตีความ/อื่นๆ) 

“แนะน ำท าคู่มือ” 

 
“จ ำนะ” 
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๕.  กำรรักษำจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและน ำจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

 (๑ )  ก า หนด ใ ห้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เ ก่ี ย วกับก า ร รั กษาจ ริ ย ธ ร รม 
ประจ าหน่วยงานของรัฐ ในการนี ้อาจมอบหมายให้ส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีและ
ภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐท่ีมีอยู่แล้ว 
เป็นผู้ รับผิดชอบก็ได้  

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และ
พฒันาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไก 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
รวมทัง้ก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน   

“พดูง่ายๆ ว่า หนา้ทีข่องส่วนราชการทีต่อ้งท าตาม พ.ร.บ. มีอะไรบา้ง ? ”       
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(๓) ทุกสิน้ปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
ก.ม.จ. ก าหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปี
ผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
แล้วแตก่รณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหนว่ยงานของรัฐเสนอตอ่ ก.ม.จ.  

 

 แผนภำพแสดงตัวอย่ำงในทำงปฎิบตัจิริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรั้บผดิชอบ 

ขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้ง 

ก.ม.จ. 

กรม A 

๑. แต่งตัง้ 

๒.ฝึกอบรม 

๓.ส่งรำยงำนประจ ำปี 
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ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทมีหน้าท่ีก ากับดูแล 
การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม รวมทัง้ให้มีหน้าที่และอ านาจจดัหลกัสตูรการฝึกอบรม 
การเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดี โดยอาจก าหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้ 

 

๖.  กำรก ำหนดระยะเวลำกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมและ 
กำรรับรองผลใช้บังคับประมวลจริยธรรมเดมิ 

เม่ือ ก.ม.จ. ได้ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าประมวลจริยธรรม
ตามแล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลจัดท าประมวลจริยธรรมให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาท่ี ก.ม.จ. ก าหนด 

บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ช้
บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้
จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรม หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม
ตามพระราชบญัญตัินี ้

 

  “ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขกับกำรสอบครับ” 


