
เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562  

กับ   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
ถ้อยค าและความหมาย 

คุณธรรม   ความดีงามในจิตใจซึ่งเคยชิน ประพฤติดีเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจคน 

จรยิธรรม   ความประพฤติที่ชอบ ที่ควร ในสังคม 

จรรยา       มาตรฐานความประพฤติที่ชอบที่ควรในการประกอบวิชาชีพ 

วินัย          แบบแผนที่ต้องยึดถือปฏิบัติในการประกอบกิจกรรมแตล่ะอย่าง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในหนา้ที่ 
 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

               พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ หมวด ๑ บท 

เฉพาะกาล รวม ๒๒ มาตรา มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ ฯ  

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) มีสาระส าคัญโดย 

สรุปดังนี้ 

๑. สภาพการใช้บังคับ (มาตรา ๓) 

               เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผูป้ฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐในฝุายบริหารแต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ ศาล และ

องค์กรอัยการ  

๒. มาตรฐานทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๕) 

คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วย 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 



2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ด ีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตัว และมีจิตสาธารณะ 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ 

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

               มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพ

คุณงามความดทีี่เจา้หนา้ที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่

ควรกระท าหรอืไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความช่ัว  

๓. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจรยิธรรม (มาตรา ๖) 

               ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (ก.พ.) มีหน้าที่จัดท า “ประมวล

จรยิธรรม” ส าหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผดิชอบ 

               ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท า “ข้อก าหนดจริยธรรม” เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

ของรัฐนัน้ด้วยก็ได้ 

๔. คณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม (ก.ม.จ.) (มาตรา ๘ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔) 

               ให้มคีณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” มีหน้าที่และ

อ านาจ ดังตอ่ไปนี ้

๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง

จรยิธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษา

จรยิธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล หรอืผูบ้ังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวล



จรยิธรรม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมแก่หนว่ยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

               ๔) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่าง

น้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 

และให้มกีารประเมนิพฤติกรรมทางจรยิธรรมส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐในหนว่ยงานนั้น 

               ๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

               ๖) ตีความและวินจิฉัยปัญหาที่เกิดจากการใชบ้ังคับพระราชบัญญัตินี้ 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย         

               ๘) ก าหนดหลักเกณฑเ์ป็นระเบียบ คู่มือ หรอืแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนด

จริยธรรม รวมทั้งการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหน้าที่ให้

ค าแนะน าแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหนว่ยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

               ๙) ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลหรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทาง

จรยิธรรมหรอืมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ม.จ. ก าหนด ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้เป็นหน้าที่ขององค์กร

กลางบริหารงานบุคคล หรอืหนว่ยงานของรัฐที่จะต้องด าเนนิการโดยเร็ว         

๕. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและน าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบรหิารงาน  

     บุคคล     (มาตรา ๑๙ และ มาตรา ๒๐) 

               ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 

               ๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ ในการนี้

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็น

ผูร้ับผดิชอบก็ได้ 



               ๒) ด าเนนิกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบ

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐและภาคเอกชน  

               ๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. ก าหนดเสนอ

ต่อ ก.ม.จ.โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อ

ประเมินผลในภาพรวมของหนว่ยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย 

               ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภท มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการ

รักษาจริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัด

หลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ   ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และ

มาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝุาฝืนมาตรฐาน     

ทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยอาจก าหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงาน

บุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

๖. การใช้บังคับประมวลจรยิธรรม/หลักเกณฑ์เดิม (มาตรา ๒๒) 

               บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จรยิธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

กลไกที่ใชแ้ก้ปัญหาการทุจริตของไทย (จัดตัง้หน่วยงาน)  

ปี 2476 มีขา้หลวงใหญ่และขา้หลวงตรวจการ 

ปี 2496 มีกรมตรวจราชการแผน่ดิน  

ปี 2514 มีคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กตป.) 



ปี 2518 มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ 

(ป.ป.ป.)  

ปี 2540 มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติแห่งช าติ (ป.ป.ช.)  

ปี 2551 มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 250(3) ได้ก าหนดกรอบอ านาจ

หน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนและวินิจฉัย นักการเมือง (ทุกระดับ) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

กรณีร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผดิ ฐานทุจรติตอ่หนา้ที่ฯ 

พ.ร.บ.มาตรการของฝุายบริหาร ในการปูองกันและปราบปราม  การทุจริต พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือของ  ฝุายบริหารหรือรัฐบาลในการน า

ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลด้านการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปปฏิบัติให้

บังเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการที่มีต าแหน่งต่ ากว่า 

ผู้อ านวยการกองลงมา ถูกกล่าวหาร้องเรียนว่ากระท าการทุจริตหรือกระท า ความผิดต่อต าแหน่ง

หน้าที่ราชการ และมีหน้าที่ไต่สวนวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการกองลงมา 

เมือ่มีมูลเบือ้งตน้ว่ากระท าการทุจริต หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรอืหน้าที่ 

ทั้งนีเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อวา่มีต าแหน่งหรอื หนา้ที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรอืหน้าที่นัน้ 

ทั้งนี ้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวร ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่นหรอืใช้อ านาจในต าแหน่งหรอื

หนา้ที่นัน้ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่น หรือกระท าการอันเป็น

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ (ป.อาญา ม. 147 – 166) หรอืความผดิต่อต าแหน่งหนา้ที่ในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ตามกฎหมายอื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรอืหน้าที่ อันเป็นการ ฝาุฝนืกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง หรอืมติ คณะรัฐมนตรีที่มุง่หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรอืการใช ้เงนิ

หรอืทรัพย์สินของ แผ่นดนิ  

 นิยาม รูปแบบทั่วไปของการทุจริต องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้ก าหนดนิยามและ

รูปแบบการทุจริตเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 

๑) การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) 

๒) การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption)  

๓) การตดิสินบน (Bribery)  

๔) การยักยอก (Embezzlement)  

๕) การอุปถัมภ ์(Patronage)  

๖) การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) 

๗) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ส านักงาน ป.ป.ท. พบว่ามักมีประเด็นท่ีถูกร้องเรียน มากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ 

๑) พฤติกรรมสอ่ไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

๒) การทุจริตจัดซือ้จัดจ้าง  

๓) การยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์สนิของราชการ 

๔) การท าเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จ  

๕) เจ้าหน้าที่เรยีกรับเงนิ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) ภารกิจหลักประการหนึ่งของส านักงาน 

ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน าหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 หลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

1. ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

2.   ปฏิบัติราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3. ปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

5. ปรับปรุงงานให้ทันสมัยต่อสถานการที่เปลี่ยนแปลง  

6. อ านวยความสะดวกและตอบสนองตอ่ความความต้องการของประชาชน  

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

 

 

 

 

 

 

งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐใน

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ชัน้ ๓  อาคารส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม อาคาร 1 

 

 

 


