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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

“
”

งานราชการนั้น เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิต

ของประชาชน ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงอยูเ่ป็นปรกต ิตามสถานการณ์

และกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้าราชการทกุคนจงึต้องท�าความเข้าใจ 

งานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้ แล้วปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สอดคล้องเหมาะสม โดยยดึม่ันแน่วแน่

อยูใ่นเป้าหมายของการปฏบัิตริาชการ คอื ประโยชน์สขุของประชาชน  

และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ



ค�ำน�ำ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 76 วรรคสาม 

ได้ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 

ใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

กระทรวงคมนาคม ได้เห็นความส�าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน 

และเสริมสร้างความเข้าใจในประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน เพือ่กระตุน้

ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะน�าไปสู ่

ภาพลกัษณ์ทีดี่ขององค์กร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กระทรวงคมนาคม” จะเป็นกรอบแนวทางให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม น�าไปใช้ประพฤติ 

ปฏิบตัตินในหน้าทีด้่วยความสจุรติโปร่งใส โดยอยูใ่นกรอบคณุธรรมจรยิธรรม 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคมบรรลุเป้าหมายอย่าง 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาติ

ศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติ

กระทรวงคมนาคม
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มาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก�าหนดใน 

พระราชบญัญตั ิมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 จัดท�าขึน้ตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกั

ในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 

ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ. ในฐานะ 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้จัดท�าประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรอืน ซ่ึงมผีลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่21 พฤษภาคม 2564 

เพ่ือใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏบิตัติน และรกัษาคณุงามความดทีีข้่าราชการ

ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยจริยธรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคม

ยอมรบัร่วมกนัว่าเป็นสิง่ทีด่งีามและควรแก่การยดึถอืมาปฏบิตัทิัง้ในชวีติประจ�าวนั

และในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่

โดยตรงในการให้บรกิารประชาชน และอาจมคีวามใกล้ชดิทีเ่อือ้ต่อผลประโยชน์ 

สมควรอย่างยิ่งที่จะน�าหลักจริยธรรมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เช่น 

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เสียสละ มีความจริงใจ 

ในการท�าหน้าที่และประพฤติตนอย่างเหมาะสม

กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของกลไก ในการขบัเคลือ่น

ภารกิจของรัฐ ตระหนักถึงความส�าคัญของจริยธรรม คุณธรรม จึงได้จัดท�า

คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกระทรวงคมนาคมขึ้น เพื่อเป็น

แนวทางส�าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน ตลอดจนศึกษาตัวอย่างพฤติกรรมเพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างการ

ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รักษาประสิทธิภาพมาตรฐาน

งานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชนและตนเองสืบไป
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กระทรวงคมนำคม

วิสัยทัศน์ :
“พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนทุกภาคส่วน  

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ :
1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 

ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการ 

การจราจรให้เพียงพอกับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต

3) ก�ากบั ดแูลอย่างมีธรรมาภบิาล ปรบัปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย

และมาตรฐานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

5) ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู ้ใช้ 

ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ

6) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
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บทที่ 2
กำรจัดท�ำประมวลจริยธรรม 
และข้อก�ำหนดจริยธรรม 
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

ตำมพระรำชบัญญัต ิ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

พ.ศ. 2562

ค่ำนิยมของกระทรวงคมนำคม

“i-GETT”
1) Inclusive บริการทั่วถึง

2) Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3) Efficient มีประสิทธิภาพ

4) Technology รู้จักใช้เทคโนโลยี

5) Transparent มีความโปร่งใส



บทที่ 2
กำรจัดท�ำประมวลจริยธรรม 
และข้อก�ำหนดจริยธรรม 
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

ตำมพระรำชบัญญัต ิ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

พ.ศ. 2562
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ประมวล

จริยธรรม

ข้าราชการ

พลเรือน

กำรจัดท�ำประมวลจริยธรรมและ 
ข้อก�ำหนดจริยธรรมส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551มาตรา 65

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 20

การพัฒนา 

บริการประชาชน 

และการพัฒนา 

ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ประเด็นที่ 21

การต่อต้าน 

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

มาตรา 76 และมาตรา 258 ข. (4)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562

ข้อก�าหนด 

ว่าด้วย 

กระบวนการ 

รักษาจริยธรรม

หลักการปฏิบัติ 

Do’s/Don’ts

หลักการปฏิบัติ 

Do’s/Don’ts

หมวด 5 จรรยาข้าราชการ

หมวด 6 วินัย 

และการรักษาวินัย

หมวด 7  

การด�าเนินการ 

ทางวินัย

แผนแม่บท 

ส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ

มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ

วินัยข้าราชการพลเรือน

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อก�าหนด 

จริยธรรม 

ตามบริบท 

ของหน่วยงาน

ก.พ. คณะกรรมการจรยิธรรม หัวหน้าส่วนราชการ 
และกลุ่มงานจรยิธรรม ด�าเนนิการตามกระบวนการ
รักษาจริยธรรม เช่น 
- จัดหลักสูตรฝึกอบรม
- ก�าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ
- เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ/บุคลากร/ 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีวินัย
- ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ด�าเนนิการตามกระบวนการกบัข้าราชการ/บคุลากร/ 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ข้าราชการ/บคุลากร/เจ้าหน้าทีภ่าครฐั ปฏบิติัตาม
ประมวลจริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม



กระทรวงคมนาคม

คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  |  7 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 76 
วรรคสาม บญัญตัใิห้ “รฐัพงึจดัให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงาน 
ของรัฐ ใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว”

นอกจากน้ี มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (4) 
ยังก�าหนดว่า “ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท�างานในหน่วยงาน
ของรฐั และสามารถเจรญิก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสมัฤทธิข์องงาน 
ของแต่ละบคุคล มคีวามซือ่สัตย์สจุรติ กล้าตดัสนิใจ และกระท�าในสิง่ท่ีถกูต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความสร้างสรรค์  
และคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  เพือ่ให้การปฏบัิตริาชการ และการบรหิารราชการ
แผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมมีาตรการคุม้ครองป้องกนับคุลากร
ภาครัฐจากการใช้อ�านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา”

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ร่วมกบัองค์กรกลางบริหาร
งานบุคคลประเภทต่าง ๆ ภายใต้การก�ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) ได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยการจัดท�า
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐขึ้นในรูปของ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

พระราชบัญญตัมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ได้รบัการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 

ทัง้นี ้พระราชบญัญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กล่าว
ถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน หมวด 1 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา 5 มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม ไว้ดังนี้
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มำตรำ 5 มำตรฐำนทำงจริยธรรม
คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตรย์ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจ และกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิด ถึงประโยชน ์ส ่ วนรวมมากกว ่าประโยชน ์ส ่ วนตัว  

และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
7. ด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดท�าประมวลจรยิธรรม ข้อก�าหนดจรยิธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม 
ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2563 บญัญตัไิว้ว่า “โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
มาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 มเีจตนารมณ์ทีจ่ะให้องค์กรกลางบรหิาร
งานบุคคลจดัท�าประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานเพือ่ใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ
จัดท�าข้อก�าหนดจรยิธรรมเพือ่ใช้บังคบักบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานเพิม่เตมิ
จากประมวลจรยิธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกจิท่ีมลีกัษณะเฉพาะของหน่วยงาน 
จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยธรรมและ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การ
ด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มมีาตรฐานเดยีวกนั และสอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม” จึงได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวล
จริยธรรม ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์ส�ำหรับกำรจัดท�ำประมวลจริยธรรม

พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562

มำตรฐำนทำงจริยธรรม 7 ประกำร

1.  ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 

อนัได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ  

และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับ

ผิดชอบต่อหน้าที่

3. กล้าตดัสนิใจและกระท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง

ชอบธรรม

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตวัและมจีติสาธารณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ

7. ด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษา 

ภาพลักษณ์ของทางราชการ

ใช้เป็นหลกัส�าคญัในการจดัท�าประมวล

จรยิธรรมของหน่วยงานของรฐั

ใช้เป ็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติ

ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เก่ียวกบัสภาพคณุงามความดทีีต้่องยดึถอื 

ในการปฏบิตังิาน การตดัสนิความถกูผดิ  

การปฏบิตัทิีค่วรกระท�า/ไม่ควรกระท�า 

การด�ารงตนในการกระท�าความดีและ

ละเว้นความชั่ว

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ จงึ

เปรยีบเสมอืนข้อก�าหนด (Mandate)  

ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัทกุระดับต้องมคีวามรู ้

ความเข้าใจ และจะต้องน�าไปปฏิบัติ

ด้วยการสร้างพฤตกิรรมในการปฏบัิตงิาน/

บรหิารงานให้สอดคล้อง (Compliance)
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1. ประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักการ

การจดัท�าประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัยดึถอืหลกัการ ดงันี้ 

1) ต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามที่ก�าหนดในมาตรา 

5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2) ต้องเป็นจริยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ คุณลักษณะ 

ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

3) ประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดท�าขึ้น  

ต ้องสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ยึดโยงกับหลักการ 

ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาหรือความ

เสี่ยงทางจริยธรรม รวมถึงจริยธรรมในบริบทที่เป็นสากล 

วิธีการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท�าประมวลจริยธรรมส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ด�าเนินการตามวิธีการ ดังนี้ 

1) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2) ด�าเนินการจัดท�าให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�า

ประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยะรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม 

ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลใช้บังคับ

3) เสนอร่างประมวลจริยธรรมต่อคณะกรรมการมาตรฐานทาง

จริยธรรม (ก.ม.จ.)

4) ประกาศในราชกจิจานเุบกษาและประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณะ 
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2. ข้อก�าหนดจริยธรรมส�าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานรัฐอาจจัดท�าข้อก�าหนดจริยธรรม โดยน�าหลักเกณฑ ์

การจัดท�าประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1) ร่างข้อก�าหนดจริยธรรม

2) เสนอผู้บริหาร

3) เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและสาธารณะ
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดท�ำ 
ประมวลจริยธรรม

การจัดท�าประมวลจริยธรรมและข้อก�าหนดจริยธรรมมีขั้นตอน ดังนี้

1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการ 

และวิธีการจัดท�าประมวลจริยธรรมและข้อก�าหนดจริยธรรม รวมทั้ง 

การก�าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. จัดท�าร่างประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

รับฟังความคิดเห็น

4. สรุปร่างประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอ

คณะกรรมการที่ก�ากับดูแลพิจารณาเห็นชอบ

5. เสนอร่างประมวลจรยิธรรมส�าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐต่อ ก.ม.จ.

6. ประกาศประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ ้าหน้าที่ของรัฐใน 

ราชกิจจานุเบกษา

7. น�าประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปบังคับใช้

8. จัดท�ารายงานประจ�าปี เสนอ ก.ม.จ.



บทที่ 3
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน
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พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 

วรรคสาม บญัญตัใิห้ “รฐัพึงจัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงาน

ของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหน่วยงานนัน้ ๆ  ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว” รวมถงึ

ก�าหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการ 

และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 

เมษายน 2562 มีหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

เพื่อเป็นแม่บทในการจัดท�าประมวลจริยธรรมให้กับองค์กรกลางบริหาร 

งานบคุคลประเภทต่าง ๆ  และหน่วยงานของรฐัทีอ่ยูใ่นก�ากบัของฝ่ายบรหิาร

ได้จัดท�าประมวลจริยธรรมให้มีความสอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

คอื เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องมีการรกัษาจรยิธรรมไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทางจรยิธรรม 

ตามที่กฎหมายก�าหนด และก�าหนดหน้าที่ของกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม 

3 ระดับ เพ่ือให้กระบวนการรักษาจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้ 
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หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา 5 

ก�าหนดให้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ

อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตรย์ิ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3) กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

4) คิด ถึงประโยชน ์ส ่ วนรวมมากกว ่าประโยชน ์ส ่ วนตัว  

และมีจิตสาธารณะ

5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

7) ด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทต่าง ๆ  จะต้องน�าไปใช้เป็นหลกัส�าคญัในการจัดท�าประมวลจรยิธรรม 

และใช้เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน การตัดสิน 

ความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรหรือไม่ควรกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะท�าให้

ประมวลจริยธรรมที่จัดท�าขึ้นมีความสอดคล้องและไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�า  

“ข้อก�าหนดจริยธรรม” ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกจิท่ีมลัีกษณะเฉพาะ 

ของแต่ละหน่วยงาน โดยค�านึงถึงสภาพปัญหาปัจจบุนั จรยิธรรมทีเ่ป็นสากล 

ใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรม  

ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม และป้องปราม (Deterrence)  
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ไม่ให้เกิดการกระท�าผิด รวมถึงให้มีการน�าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ 

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทั้งหลาย 

เกิดส�านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรม ในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที ่

ของรัฐควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน ท้ังนี้ หากเกิดกรณี  

ทีม่ปัีญหาว่าองค์กรใดเป็นผูจ้ดัท�าประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในหน่วยงานนั้น ๆ ให้อ�านาจคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นผู้

วินิจฉัย และเพื่อให้การจัดท�าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน

หมวด 2 คณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม มาตรา 8 ก�าหนดให้ 

มคีณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม (ก.ม.จ.) เป็นกลไกระดบัชาติ มหีน้าที ่

เสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ การด�าเนิน

กระบวนการรกัษาจรยิธรรมรวมถึงมาตรการท่ีใช้บงัคบักรณเีจ้าหน้าท่ีของรฐั

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนก�ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

การด�าเนนิการต่อคณะรฐัมนตรี เพือ่ให้การขบัเคลือ่นมาตรฐานทางจรยิธรรม

เกิดผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย ก.ม.จ. ประกอบด้วย 

1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตร ี

มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ จ�านวน 1 คน 

2) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นรองประธานกรรมการ จ�านวน 1 คน 
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3) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสภากลาโหม

อย่างละหนึ่งคน รวมจ�านวน 5 คน 

4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

จ�านวน 5 คน 

ให้เลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานกุารให้ เลขาธกิาร ก.พ. 

แต่งตัง้ข้าราชการ ในส�านกังาน ก.พ. เป็นผูช่้วยเลขานกุารได้ตามความจ�าเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจของ ก.ม.จ. 

หมวด 3 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก�าหนดให้มี 

ผูรั้บผดิชอบการรกัษาจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทัง้ในระดบัองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท�าประมวลจริยธรรม และระดับ

หน่วยงาน ดงันี้ 

• มาตรา 19 ก�าหนดกลไกระดบัหน่วยงาน มหีน้าท่ีด�าเนนิกจิกรรม 

การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ  

เพือ่เสรมิสร้างให้มกีารปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม และทุกส้ินปีงบประมาณ 

ให้มกีารจดัท�ารายงานประจ�าปี ผ่านองค์กรกลางบรหิารงานบุคคล หรอืองค์กร 

ที่มีหน้าที่จัดท�าประมวลจริยธรรมแล้วแต่กรณี เพ่ือประเมินผลในภาพรวม

เสนอต่อ ก.ม.จ. และเผยแพร่ให้ประชาชนรบัทราบ ซ่ึงจะท�าให้การด�าเนนิงาน 

มคีวามเชือ่มโยง สอดคล้อง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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• มาตรา 20 ก�าหนดกลไกระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  

มีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินกระบวนการรกัษาจริยธรรม และการประเมนิ 

ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จัดหลักสูตรการฝึกอบรมก�าหนด 

มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรม 

ทางจรยิธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ีและมาตรการทีใ่ช้บังคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ

ในหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม

หรอืไม่ปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมเพือ่ให้มกีารน�าพฤติกรรมทางจรยิธรรม

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และจัดท�าสรุปรายงาน ผลการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลเสนอต่อ ก.ม.จ. 

ทั้งนี้ ประโยชน์จากการประกาศใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้

ก�าหนดให้มีการน�าพฤตกิรรมทางจรยิธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบคุคล 

ท�าให้การประพฤตปิฏิบัติตนและการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

แต่ละรายจะส่งผลต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประเมินผล 

การปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน การแต่งต้ัง ย้าย โอน เล่ือน หรือให้

ออกจากราชการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐทุกคน 

ที่ต้องให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมจริยธรรม โดยก�ากับดูแลให้ข้าราชการ

และเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานปฏบิติัตามประมวลจรยิธรรม และข้อก�าหนด

จริยธรรมในหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะต้อง

ศึกษาท�าความเข้าใจและรักษาจริยธรรม โดยแสดงพฤติกรรมที่ควรกระท�า 

พร้อมทัง้หลกีเลีย่งไม่แสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่ควรกระท�า หรือมผีลประโยชน์ทับซ้อน

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  

มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีการรักษาจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น  

มคีวามซือ่สตัย์สจุริต มคีวามรบัผดิชอบ มุง่มัน่ตัง้ใจปฏิบติังาน ให้เกิดผลส�าเร็จ 
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ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง  

มีความเป็นธรรม เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนได้รบัการบรกิารทีส่ะดวก 

รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ การให้บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

คณุภาพชวีติของประชาชนดขีึน้ นอกจากนี ้กฎหมายก�าหนดให้มกีารก�าหนด

กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�างาน 

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือ

ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าที ่

ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

และพระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก�าหนด

มาตรฐานทางจรยิธรรมซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ การประพฤติปฏบิติัอย่างมคีณุธรรม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักส�าคัญในการจัดท�าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศยัอ�านาจ 

ตามมาตรา 6 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที ่

จัดท�าประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ประกอบกบัระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

การจัดท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา

จริยธรรมของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ก.พ. ในฐานะ
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องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรอืนจึงจดัท�าประมวลจรยิธรรม 

ข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษา 

คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตรย์ิ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมขุ ด้วยการแสดงออกถงึความภมิูใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของ 

การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษา 

ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย 

และตามท�านองคลองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึง

พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส�านึกท่ีดี โดยค�านึงถึงสังคม 

สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. กล้าตดัสนิใจและยนืหยดัท�าในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม กล้าคดัค้าน 

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ  

และไม่ยอมกระท�าในสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม เพยีงเพือ่รกัษาประโยชน์หรอืสถานภาพ 

ของตนเอง

4. คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั ไม่มผีลประโยชน์ 

ทบัซ้อน เสียสละ มจีติสาธารณะ สามารถแยกเรือ่งส่วนตวัออกจากหน้าทีก่ารงาน  

ไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรอืเข้าไปเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
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5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงาน

ด้วยความรวดเรว็ ทนัต่อเวลาและสถานการณ์ ค�านงึถงึประโยชน์และความคุม้ค่า 

ในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท�างานที่ดี พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนือ่ง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชือ่ม่ันในระบบการท�างานเป็นทมี  

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

6. ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือก

ปฏบิตัโิดยการใช้ความรูส้กึหรอืความสมัพันธ์ส่วนตวัหรอืเหตผุลของความแตกต่าง 

ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  

และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่  

ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

7. ด�ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษา

ภาพลกัษณ์ของทางราชการ พงึปฏิบัตตินให้เป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาแก่ประชาชน 

ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อ�านาจ

โดยปราศจากเหตุผล ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักค�าสอนทางศาสนามาปรับใช้  

และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย



บทที่ 4
ค�ำอธิบำย 

และตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรพลเรือน



บทที่ 4
ค�ำอธิบำย 

และตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรพลเรือน
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ค�ำอธิบำยตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  

พระมหากษตัรย์ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมขุ ด้วยการแสดงออกถงึความภมิูใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของ 

การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้

ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

Do’s Don’ts

• จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจ 

ในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน ์

ของชาติ และรักษาความลับเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงของชาติ

• แสดงออกในลักษณะที่ส ่อไปในทาง

ดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทยอันก่อ 

ให้เกิดความเสื่อมเสียต ่อภาพลักษณ ์

ของประเทศชาติ

• น�าหลกัธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือ 

มาประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

• กระท�าการอันอาจมีลักษณะเป็นการ

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

• แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และ

รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

• แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิง ลบหลู่ 

ดแูคลน หรอืด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหน่ึง

• สนับสนุนและมีส ่วนร ่วมกับกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ

• ขั ดขวางการท� านุบ� ารุ งศาสนาและ 

การปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

• แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

• แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจา  

ในลกัษณะทีไ่ม่ให้เกยีรตหิรอืไม่จงรกัภกัดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 1 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น

(1) ไม่กล่าวให้ร้าย ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(2) หลีกเลี่ยงกระท�าการใดท่ีท�าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชาติ 

ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์

(3) รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระท�าที่จะท�าให้ชาติไทย 

หรือพระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย

ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรม จริยธรรม เหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (3)

(2) เข้าร่วมงานราชพิธีหรืองานส�าคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือ

เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่น
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หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์

ในข้อ (1) – (2)

(2) ตักเตือนและไม่อยู่เฉยหากเห็นใต้บังคับบัญชากล่าวถึงชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือในทางที่ท�าให้เสื่อมเสีย

(3) ก�ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสถาบัน 

ของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤตกิรรมจริยธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) – (3)

(2) ด�าเนินการทางกฎหมายหากพบผู้ใดหรือหน่วยงานใดกล่าวถึง

ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

(3) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมสถาบันหลักของประเทศ 

อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย เช่น การให้ความส�าคญักบักจิกรรมทางศาสนาด้วยตนเอง ฯลฯ 

เป็นต้น
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ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (3)

(2) เป็นผู้น�าส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด ในการก�าหนด 

และตดิตามนโยบายเพ่ือส่งเสรมิประชาธปิไตยทีมี่พระมหากษัตรย์ิเป็นประมขุ 

เช่น นโยบายการมีส่วนร่วม นโยบายส่งเสริมกิจกรรมสร้างส�านึกรักชาต ิ

และประชาชน ฯลฯ
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2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย  

และตามท�านองคลองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึง

พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่  

มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส�านึกท่ีดี โดยค�านึงถึงสังคม 

สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Do’s Don’ts

• ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• แสดงถึงพฤติกรรมซ่ึงมนัียเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์โดยมิชอบ

• รบัประโยชน์จากการปฏบิตัริาชการเฉพาะ

ท่ีทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและ

ระเบียบ

• หาทางปฏิเสธ บ ่ายเบี่ยง เ ก่ียงงอน  

ในการปฏิบั ติหน ้าที่และการอ�านวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร

• มีจิตส�านึกที่ดีและตระหนักในหน้าท่ีของ 

ผู ้จัดท�าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติ

• ป ฏิ เ ส ธ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห รื อ ป ั ด 

ความรับผิดชอบของตนไปให ้ผู ้ อื่ น 

เมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงานขึ้น

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดย

ค�านึงถึงผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ 

และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

• หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคล

หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

• รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ของตน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและ

รับผิดในผลของการปฏิบัติงาน เมื่อเกิด

ความบกพร่องผิดพลาดขึ้น

• ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือเอื้อต่อ

การกระท�าผิดระเบียบแบบแผนของ 

ทางราชการ
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 2 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น

(1) อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้รับบริการในการติดต่อราชการ  

โดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์

(2) ไม่รับสินบน ไม่คอร์รัปชัน และต้องระมัดระวังในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน

(3) ระวังเรือ่งการรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง การรบับรกิารทรพัย์สนิ 

หรือเงินบริจาคให้โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ

(4) รายงานผู้บังคับบัญชาทันที หากมีกิจกรรมใดที่น่าจะเข้าข่าย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(5) ไม่เปิดข้อมูลของทางราชการ

(6) รอบคอบในการท�างาน

(7) ไม่ละทิ้งงานข้ามวันหรือโดยไม่มีเหตุอันควร

(8) ไม่เบียดบังทรัพย์สินหรือบุคลากรของหน่วยงานไปในเรื่อง 

ส่วนตัว
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุข้อ (1) – (8)

(2) พร้อมท่ีจะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของตนเองโดยไม่โยน

ความผิดให้ผู้อื่น

(3) หมั่นปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงานให้โปร่งใสและเป็น

ธรรมมากยิ่งขึ้น

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์

ในข้อ (1) – (3)

(2) ก�ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในงานที่ท�าให้ผู้อื่น (ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ฯลฯ) 

ใช้ประโยชน์จากต�าแหน่งงานของตนได้

ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤติกรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) - (3)

(2) ตักเตือนและไม่อยู ่เฉยหากเห็นผู ้ใต้บังคับบัญชารับสินบน 

เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่
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ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (2)

(2) หลีกเล่ียงการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือมีส่วนร่วมกับบุคคล

หรือองค์กรที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับส่วนราชการที่สังกัด
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3. กล้าตดัสนิใจและยนืหยดัท�าในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม กล้าคัดค้าน

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ 

ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และ 

ไม่ยอมกระท�าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ

ของตนเอง

Do’s Don’ts

• ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง

ชอบธรรมตามกฎหมายและตามท�านอง

คลองธรรม

• ปฏิบัติตามค�าสั่ง ค�าขอร้อง ค�าขู ่หรือ 

อิทธิพลใด ๆ ในการชักจูงให ้กระท�า 

ความผิดหรือกระท�าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 

ชอบธรรม

• ปฏิบัติตามค�าสั่งผู ้บังคับบัญชาที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายและกล้าคดัค้าน หรอืโต้แย้ง 

ค�าสัง่ทีไ่ม่ถกูต้องหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าผิดหรือ 

การทุจริตในหน่วยงาน

• กล้าแจ้งเหตหุรอืร้องเรยีนในกรณีท่ีพบเหน็ 

การกระท�าผิดหรือการกระท�าท่ีอาจก่อ 

ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

• ตัดสินใจโดยใช้ความพึงพอใจส่วนตัว 

เป็นที่ตั้ง 

• ยืนหยัด ในการปฏิ บัติ ง านในหน ้ า ท่ี 

ต า ม ห ลั ก วิ ช า แ ล ะ จ ร ร ย า วิ ช า ชี พ 

ด้วยความกล้าหาญ

• นิ่งเฉยเม่ือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การทุจริต

• เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงาน

การทจุรติประพฤตมิชิอบต่อผูบั้งคบับัญชา 

หรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยไม่ปล่อยปละ 

ละเลย

• ร่วมปกปิดการกระท�าผิดหรือการทุจริต 

ที่พบเห็น
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 3 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น

(1) กล้ารายงานต่อผู ้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระท�าที่เห็นว่า

เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมาย

(2) ไม่ขัดขวางการสืบหาข้อเท็จจริง และไม่รายงานเท็จหรือ 

กลั่นแกล้งกัน

(3) หลีกเลี่ยงกระท�าการที่ไม ่สมควรปราศจากเหตุผลและ 

ความชอบธรรม รวมถึงไม่ชักจูงให้ผู้อื่นกระท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

(4) พร้อมให้ความช่วยเหลอืประชาชนหรอืผู้บริการท่ีถูกรังแกหรือ

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

(5) ไม่สร้างข่าวเท็จ ข่าวลือ ข้อมูลผิด หรือโฆษณาชวนเชื่อที่สร้าง

ความเข้าใจผิดแก่คนอื่น ๆ หรือมวลชน
(6) รักษาค�าพูดและสร้างความเช่ือมั่นกับผู ้รับบริการหรือผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น 

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (6)

(2) กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา 

ในสิ่งที่ ไม ่สุจริตและไม่ถูกต ้องตามกฎหมาย ด้วยหลักวิชาการและ  

เป็นลายลักษณ์อักษร

(3) ไม่เลีย่งกฎหมายหรอืใช้ช่องว่างของกฎหมาย หรอืแนะน�าให้ใช้

ช่องว่างของกฎหมายที่ต้องใช้ในอ�านาจหน้าที่ในส่วนราชการของตนเพื่อ 

เป็นประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 

ในข้อ (1) – (3)

(2) กล้ายนืหยดัรกัษาความถกูต้องชอบธรรมแม้ว่าอยูใ่นสถานการณ์ 

ที่ยากล�าบาก หรือถูกย้ายต�าแหน่ง

ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤตกิรรมจริยธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) – (2)

(2) กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย

(3) หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท�าให้ตกอยู่

ในความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออิทธิพลใด
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ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (3)

(2) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และ 

ด�าเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระท�าความผดิอย่างถงึทีส่ดุเพือ่เป็นแบบอย่าง

ที่จริงจังในการลงโทษผู้กระท�าผิด
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4. คิดถึงประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตัว ไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัว 

ออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

Do’s Don’ts

• ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล

• กระท�าการอันส่อไปในทางที่อาจตีความ 

ได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน ์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

• มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน

• ใช ้ ป ระ โ ยชน ์ จ ากต� า แหน ่ งหน ้ าที่ 

เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

• สามารถแยกเรื่ อ งส ่ วนตั วออกจาก 

หน้าที่การงาน

• รับของขวัญของก�านัลจากการปฏิบัติ

หน้าที่

• มี จิตอาสา โดยอุทิศตนกระท� าการ 

อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

• ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีเรียกรับ ยอมรับ หรือ

ด�าเนินการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์

ส่วนตน

• หลีกเลี่ยงสถานการณ ์ที่อาจน�าไปสู ่ 

ความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม

และประโยชน์ส่วนบุคคล

• ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น

ว่ามีการกระท�าที่น�าต�าแหน่งหน้าที่ไปใช้

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 4 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น

(1) ปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตัว

(2) รับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรัพยากร และการด�าเนินการในองค์กร

(3) ไม่ใช้ข้อมูลหรือต�าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

(4) มุ่งท�างานในหน่วยงานของตนโดยไม่ควรประกอบอาชีพเสริม

ที่จะท�าให้มีประโยชน์ทับซ้อนกับหน้าที่ของตน

(5) หมั่นช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน แม้จะไม่ใช่หน้าทีโ่ดยตรงเพ่ือพฒันาจติอาสาและการค�านงึถงึ

ประโยชน์ส่วนรวม

(6) อาสาช่วยเหลืองานขององค์กร
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น 

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (6)

(2) ไม่รบังานภายนอกหรอืร่วมกจิกรรมภายนอกอนัมผีลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตน

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์

ในข้อ (1) – (2)

(2) ก�ากบัดแูลไม่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท�าลายผลประโยชน์สาธารณะ 

หรือท�าผิดกฎระเบียบท่ีส่งผลต่อผลประโยชน์ของทางราชการ (ทั้งโดยตั้งใจ

และไม่ตั้งใจ)

(3) เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อพัฒนาหรือสร้างประโยชน์แก ่

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤตกิรรมจริยธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างานในข้อ 

(1) – (3)

(2) เป็นแบบอย่างท่ีดใีนการท�างานเพือ่ประโยชน์ของสงัคม ชุมชน 

หรือประเทศชาติ

(3) ไม่น่ิงเฉยและตักเตือนหากพบผู้ใต้บังคับบัญชาเอาเปรียบ  

ไม่เคารพเกียรติผู้อื่น หรือรับงานภายนอกที่ส่งผลต่อการใช้อ�านาจในหน้าท่ี

ของส่วนราชการที่สังกัด
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ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจริยธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ใน ข้อ (1) – (3)

(3) ก�าหนดนโยบายหรอืขบัเคลือ่นงานขององค์กร โดยมุ่งประโยชน์

ของส่วนรวม และประเทศชาติเป็นส�าคัญ
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5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงาน 

ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ค�านึงถึงประโยชน์และ 

ความคุ ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท�างานที่ดี  

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบ 

การท�างานเป็นทมี ให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความเตม็ใจ และเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารที่ถูกต้อง

Do’s Don’ts

• ป ฏิ บั ติ ง า น ด ้ ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

มีประสิทธิภาพ เพือ่ให้งานสมัฤทธิผ์ลตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

• ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข

ปัญหาความเดือนร้อนหรือบรรเทาทุกข์ 

ให้แก่ประชาชน

• ใช ้ทรัพยากรและงบประมาณของ 

ทางราชการอย่างประหยัด และคุ ้มค่า  

รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต ่อเวลาและ

สถานการณ์

• ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

• มุง่พฒันาและรักษามาตรฐานการท�างานทีด่ี 

โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช ้

เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอย่างเหมาะสม  

และเชื่อมั่นในระบบการท�างานเป็นทีม

• ใช ้วิธีการแบบเดิมในการปฏิบัติงาน 

แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง 

และอธบิายเหตผุลให้แก่ประชาชน ผูร่้วมงาน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• ใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า น�้า 

กระดาษ ฯลฯ โดยไม่ค�านึงถึงความคุ้มค่า
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 5 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น

(1) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ

(2) พร้อมท�างานให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร 

ด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม

(3) ปฏิบัติงานด้วยความประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

(4) เร่งท�างานให้เสร็จ รับผิดชอบ ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบ 

ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) แสดงความทุ่มเทและกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(6) ใช้เทคโนโลยีหรือระบบดิจิทัลมาประกอบการท�างาน เพื่อลด

ต้นทุน หรือท�าให้ขั้นตอนหรือวิธีท�างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น 

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (6)

(2) ปฏิบัติงานให้ได้ผลส�าเร็จของหน่วยงานทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว

(3) หมั่นพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิผล เช่น ได้งาน 

ที่ดีกว่าเดิมในเวลาสั้นกว่าเดิม ฯลฯ เป็นต้น

(4) หมั่นคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน 

หรือส่วนราชการ

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์

ในข้อ (1) – (4)

(2) วางแผนการท�างานด้วยการค�านึงถึงผลกระทบของงานที่ท�า 

ต่อประชาชน หรือความคุ้มค่าของประเทศ

(3) ควบคุมและรักษามาตรฐานในการท�างานที่มีคุณภาพโปร่งใส

และตรวจสอบได้ ติดตามขับเคลื่อน และก�ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายทีห่น่วยงานก�าหนดไว้ทัง้เวลา คณุภาพ และผลสมัฤทธิ ์

ทีไ่ด้รบั
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ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤติกรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น

(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) – (4)

(2) ตัดสินใจอย่างเฉียบคมชัดเจนและทันเวลา (จากผลการศึกษา

และวิเคราะห์มาแล้วอย่างถ่องแท้) เพื่อให้รัฐได้ผลงานที่คุ้มค่าและรวดเร็ว

(3) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม

ให้กับหน่วยงาน/ส่วนราชการ

ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น
(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (3)

(2) ก�าหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่สงเสริมให้องค์กรก้าวไปสู่

หน่วยงานท่ีมีผลงานเป็นเลิศ (High Performance Organization) เช่น 

พัฒนาองค์กรจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก หรือมีผลการประเมิน

ผลงานขององค์กรในระบบต่าง ๆ ในระดับดีเด่น ฯลฯ

(3) สร้างหรือพัฒนาสิ่งที่คนรุ่นหลังสามารถระลึกถึงหรือจดจ�าได้ 

(Leave a legacy)
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6. ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม ปราศจากอคต ิและไม่เลอืกปฏิบติั 

โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่าง 

ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 

และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที ่

ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

Do’s Don’ts

• ให ้บริการและอ�านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ 

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

• เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุความแตกต่าง 

ในเรื่ อง เช้ือชาติ  ศาสนา เพศ อาย ุ 

สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคม และความเชื่อทางการเมือง

• ปฏิ บั ติ หน ้ าที่ ด ้ ว ยความ เสมอภาค  

เป็นธรรมและเที่ยงธรรม

• อาศยัต�าแหน่งหน้าท่ีในการอ�านวยประโยชน์ 

หรือเลือกปฏิบัติต ่อนักการเมืองหรือ

พรรคการเมือง

• ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ 

ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว 

ความหลง มาประกอบการตัดสินใจ 

ในเรื่องต่าง ๆ 

• ปัดความรับผิดชอบกรณทีีม่ปัีญหาร้องเรียน 

กรณีข้าราชการได้รับ ความไม่เป็นธรรม

หรือการร้องเรียนจากประชาชน 

• วางตัวเป็นกลางทางการเมือง • เอนเอยีงเข้าหาฝ่ายการเมอืงเพือ่ประโยชน์ 

ส่วนตัว หรอืเพือ่ความก้าวหน้าในต�าแหน่ง 

หน้าที่หรือเพื่อค่าตอบแทน
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 6 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น
(1) ปฏิบัติและบริการต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 

ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะ 

ทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง

(2) หลีกเลี่ยงการให ้สิทธิพิ เศษ หรืออ�านวยความสะดวก 

แก่บุคคลใดเป็นพิเศษ

(3) เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน

(4) ปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยปราศจากอคต ิไม่เกีย่งงาน และเตม็ใจท�างาน

ที่ได้รับมอบหมาย

(5) ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยหลักวิชาการหรือมาตรฐานงาน

(6) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที่โดยควรตั้งอยู ่ 

ในความยุติธรรม 

(7) ไม่ล�าเอียงไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเป็นพวกพ้อง

หรือบุญคุณส่วนตัว
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ป ีควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น 
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (6)

(2) หลกีเลีย่งการด�าเนนิการหรอืท�านติกิรรมหรือสัญญา หรือเสนอ

ให้อนุมัติโครงการหรืออนุมัติโครงการใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอ่ืน 

ได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(3) ไม่สร้างความแตกแยก อคติ หรือความรู้สึกเชิงลบท่ีส่งผล 

ต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์

ในข้อ (1) – (3)

(2) สือ่สารข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็นให้ชดัเจนและทัว่ถงึกบัทกุภาคส่วน 

ตามขอบเขตที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสร้างประโยชน์ให้กับ 

คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (เช่น พวกพ้อง ญาติพี่น้อง ฯลฯ)

(3) ก�ากับดูแลการปฏิบัติและให้บริการแก่ผู ้รับบริการหรือผู ้ม ี

ส่วนได้เสียของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
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ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤตกิรรมจริยธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) – (3)

(2) ประเมินผลงานของผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือผู ้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

อย่างเป็นธรรมและไม่มีอคติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการท�างานที่ชัดเจน

(3) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของตนอย่างเคร่งครัดและปราศจากความล�าเอียง

ประเภทบรหิาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น
(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (3)

(2) ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการท�างานในหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการที่สังกัดให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับ

บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
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7. ด�ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดีและรักษา 

ภาพลกัษณ์ของทางราชการ พงึปฏิบัตตินให้เป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาแก่ประชาชน 

ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อ�านาจ 

โดยปราศจากเหตุผล ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง พระบรมราโชวาท หลกัค�าสอนทางศาสนามาปรบัใช้ และ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

Do’s Don’ts

• ด�ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐที่ดี  โดยน ้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท  

หลักค�าสอนทางศาสนา และจรรยาวชิาชพี

มาใช้ในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติ

หน้าที่

• ฟุ ่มเฟือย หรือด�ารงตนเกินฐานานุรูป 

แห่งตน

• ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อ

กฎหมาย มวีนิยั และรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรม  

ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม

• ประพฤตหิรอืกระท�าการใด ๆ  อนัอาจเป็น

เหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และ

ภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

• ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด • แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมี

ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ

• เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติตามความเหมาะสม

• ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบั ติหน ้าที่ 

ไม ่สอดคล ้องกับประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน
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ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมลักษณะต�ำแหน่ง  
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ข้อที่ 7 

พฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่งเพ่ือก�าหนดลักษณะ

พฤติกรรมจริยธรรมของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างกัน ตามระดับ  

กลุ่มภาระงาน และประเภทเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการแรกบรรจ ุควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง  

เช่น
(1) ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดแีละเหมาะสมทัง้ในและนอกสถานที ่

ท�างาน

(2) น�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืแนวทางตามพระราชด�ารัส 

มาใช้ในการท�างาน

(3) วางตวัอย่างดแีละไม่ประพฤตตินทีน่�าความเสือ่มเสยีหรอืมลทนิ

มัวหมองมาสู่ทางราชการ เช่น ชู้สาว ฯลฯ เป็นต้น

(4) วางตนเป็นกลางทางการเมือง โดยใช้สิทธิทางการเมืองในนาม

ตนเองนอกเวลางานอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่น

เข้าใจว่ากระท�าในนามส่วนราชการ

(5) เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

(6) ประหยดั อดออม ไม่ฟุง้เฟ้อหรหูราและไม่สร้างหนีสิ้นจนเกนิตัว

(7) อดทน และไม่หวั่นไหวต่อความยากล�าบาก
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ข้าราชการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ควรมีพฤติกรรมจริยธรรม

ตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น 
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับแรกบรรจุในข้อ (1) – (7)

(2) ภูมิใจ เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของ 

ส่วนราชการที่สังกัด

(3) พฒันาสมัพนัธภาพระหว่างหน่วยงานเพือ่ให้เกดิการบรูณาการ

ร่วมกันไปสู่ผลลัพธ์อย่างเหมาะสม

(4) ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท�าการข้ามผู้บังคับบัญชา

เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเป็นผู้ส่งให้กระท�าหรือได้รับ

อนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

หัวหน้างาน ควรมีพฤติกรรมจริยธรรมตามลักษณะต�าแหน่ง เช่น
มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 

ในข้อ (1) – (4)

(1) หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อให้เกิด 

ความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับจริยธรรม และความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ของตน

(2) สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ

สถานที่ พื้นที่ วัฒนธรรม บริบททางสังคมและสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ



กระทรวงคมนาคม

คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  |  51 

ประเภทอ�านวยการ ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง 

เช่น
(1) มีพฤติกรรมจริยธรรมเหมือนระดับต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ในข้อ (1) – (2)

(2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้สร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ทางราชการ รวมถึงตักเตือนหากจ�าเป็น

(3) เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการวางตวัทีเ่หมาะสม และสร้างภาพลกัษณ์ 

ให้ส่วนราชการ

(4) เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสนับสนุน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร

ประเภทบริหาร ควรมพีฤตกิรรมจรยิธรรมตามลกัษณะต�าแหน่ง เช่น
(1) มพีฤตกิรรมจรยิธรรมเหมอืนระดบัต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

ในข้อ (1) – (3)

(2) เป็นแบบอย่างของผู้น�าส่วนราชการที่เหมาะสม
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กำรแจ้งกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำม 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน

ผู ้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนได้ที ่

ช่องทางต่อไปนี้

• ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

• คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าหน่วยงาน

• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

• เลขที่ 38 ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100

• โทรศัพท์ 0 2283 3208

• เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

• เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

http://anticorruption.mot.go.th

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : anticorruption@mot.go.th

• แบบฟอร์มการเขียนข้อร้องเรียน



ภำคผนวก
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นิยำมศัพท์

ประมวลจริยธรรมข้อท่ี 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  

อนัได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ด้วยการแสดงออกถงึความภมูใิจในชาต ิ

และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพ 

ในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ค�ำอธิบำย
1. ยึดมั่น หมายถึง ก. ยึดถืออย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ยึดมั่น

ในหลักการ ยึดมั่นในตัวบุคคล

2. ส่งเสริม หมายถึง ก. เกื้อหนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ดีขึ้น

3. สนับสนุน หมายถึง ก. ส่งเสริมช่วยเหลือ อุปการะ

4. พิทักษ ์หมายถึง ก. ดูแลคุ้มครอง

5. รักษา หมายถึง ก. ระวัง เช่น รักษาสุขภาพ ดูแล เช่น รักษาทรัพย์สมบัติ 

ป้องกัน เช่น รักษาบ้านเมือง สงวนไว้ เช่น รักษาไมตรี

6. เทิดทูน หมายถึง ก. ยกย่อง เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ

7. ต่อต้าน หมายถึง ก. ปะทะไว้ ต้านทานไว้ สู่รบ ป้องกันไว้

8. ปฏิปักษ์ หมายถึง

น. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู

ว. ที่ตรงกันข้าม เช่น ฝ่ายปฏิปักษ์
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ประมวลจรยิธรรมข้อที ่2 ซือ่สตัย์สจุรติ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรง

มาตามกฎหมายและตามท�านองคลองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามพร้อมรบัการตรวจสอบและรบัผดิ มีจติสานกึทีด่ี  

โดยค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์

ค�ำอธิบำย
1. ซื่อสัตย์ หมายถึง ก. ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง 

และไม่หลอกลวง

2. ความซ่ือสัตย์ (วกิพีเีดยี 18 ก.ค. 2562) หมายถงึ แง่มมุหนึง่ของศลีธรรม 

แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต  

ความจรงิใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤตติรง ตลอดจน 

การงดเว้น การโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น 

ความซือ่สตัย์ ยงัหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภกัด ีความเป็นธรรมและ

ความบริสุทธิ์ใจอีกด้วย

3. ความซือ่สัตย์ (โครงการศกึษาและพฒันาแบบประเมนิจริยธรรมข้าราชการ 

พลเรือน, ส�านักงาน ก.พ., 2557) หมายถึง การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย ข้อบังคับทั้งหลาย ไม่คดโกง ไม่ลักขโมยไม่เอาของหลวงมาเป็น

ของตน แต่ความซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเท่านั้นอาจไม่เพียง

พอ นกัการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องมจีติส�านกึของความซ่ือสัตย์อยู่

ตลอดเวลา ไม่หาทางตีความกฎหมายหรือข้อบังคับให้ตนเองสามารถ

คอร์รัปชันได้
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4. สุจริต หมายถึง น. ความประพฤติชอบ

5. สุจริตใจ หมายถึง ว. บริสุทธิ์ใจ จริงใจ เช่น เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วย

ความสุจริตใจ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน

6. มโนสุจริต หมายถึง น. ความประพฤติชอบทางใจมี 3 อย่าง ได้แก่  

ความไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น 1 ความไม่พยาบาท 1 ความเห็นถูก 

ตามท�านองคลองธรรม 1

7. จิตส�านึก หมายถึง น. ภาวะจิตตื่นและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า

จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และส่ิงทีสั่มผัสได้ด้วยกาย

8. รบัผดิชอบ หมายถึง ก. ยอมรบัผลท้ังท่ีดแีละไม่ดีในกจิการทีต่นได้ท�าลงไป 

หรอืทีอ่ยูใ่นความดแูลของตน เช่น สมห์ุบัญชรีบัผดิชอบเรือ่งเกีย่วกบัการเงนิ

9. ความรบัผดิชอบ (โครงการศกึษาและพฒันาแบบประเมนิจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน, ส�านักงาน ก.พ. 2557) หมายถึง ความรับรู้หรือความตระหนัก

ในภาระหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และถ้ามี

ความผิดพลาดมากขึ้นก็จะต้องยอมรับผิด

10. ความพร้อมรบัผดิ (คูม่อือบรมวทิยากรการป้องกนัทจุรติตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต”, สพฐ. และส�านักงาน ป.ป.ช.) หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ 

ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัหน่วยงาน ซึง่ยดึหลกัด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยค�านงึ 

ถึงความถูกต้องตามกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืจากผูร้บับรกิารหรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีแ่สดงถึง

ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
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11. พฤติกรรมตามค่านยิมซือ่สตัย์รับผดิชอบ (รายงานการวจิยั กรณศีกึษา

บคุคลตวัอย่างและเครือ่งชีว้ดัเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาพฤติกรรมข้าราชการ

ยุคใหม่, ส�านักงาน ก.พ., 2547) หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถด้วยการทุ่มเทก�าลังกาย สติปัญญา และเวลา 

ให้แก่ทางราชการ ปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตรงตามก�าหนดเวลา และตรงตาม

การนัดหมาย มีความเสียสละในการปฏิบัติงานที่บางครั้งอาจต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากหน้าทีห่รอืเวลาราชการ ทัง้น้ีเพือ่ผลประโยชน์ของทางราชการ

หรือประชาชน ไม่น�าทรัพยากรของทางราชการมาใช้เป็นของส่วนตัว  

และแสดงพฤติกรรม ท่ีคงไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ โดยไม่โอนอ่อน 

ต่อความทุจริตหรือผู้มีอิทธิพล 
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ประมวลจริยธรรมข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท�าในสิ่ง 

ที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงาน 

การทจุรติประพฤตมิชิอบต่อผูม้หีน้าท่ีรบัผดิชอบ ใช้ดลุพนิจิในการปฏบิตัหิน้าที่ 

โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระท�าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษา

ประโยชน์หรอืสถานภาพของตนเอง

ค�ำอธิบำย
1. กล้า หมายถึง ก. ไม่กลัว ไม่ครั่นคร้าม

2. ถูกต้อง หมายถึง ก. ไม่ผิด เช่น ค�าตอบที่ถูกต้อง 

3. ชอบธรรม หมายถึง ว. ถูกต้องตามหลักธรรม ถูกตามนิตินัย

4. ชอบ หมายถึง

ก. ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว

ก. เหมาะ เช่น ชอบด้วยกาลเทศะ

ก. มีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะท�าได้

5. ท�านอง หมายถึง น. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, เช่น ท�านองคลองธรรม  

ท�านองเดียวกัน

6. คลองธรรม (คู ่มือการก�าหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู ่มือ

สมรรถนะหลกั, ส�านกังาน ก.พ. 2553) หมายถงึ การยดึมัน่ในความถกูต้อง 

ชอบธรรม และจริยธรรม 
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7. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (คู่มือการก�าหนด 

สมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก, ส�านักงาน ก.พ. 

2553) หมายถึง การด�ารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความ

ดีงาม ความถูกต้อง ท้ังในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียงและเกียรติยศ 

ของความเป็นข้าราชการที่ดี

8. พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดท�าในส่ิงที่ถูกต้อง (รายงานการวิจัย  

กรณศีกึษาบคุคลตวัอย่างและเครือ่งชีว้ดัเพือ่น�าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม

ข้าราชการยุคใหม่, ส�านักงาน ก.พ. 2547) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที ่

ของข้าราชการท่ีกล้าต้านทานกับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทั้งที่มาจาก

ภายในหน่วยงานเองหรือภายนอกท่ีจะท�าให้ข้าราชการผู ้นั้นปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์หรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตน  

ทั้งกล้าท่ีจะพูดและกระท�าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  

เมื่อพบเห็นการกระท�าที่ไม ่ถูกต้องและพยายามหลีกเลี่ยงไปจาก

สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท�าผิด ซึ่งรวมถึงการหาความช่วยเหลือ 

จากผูม้อี�านาจกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้น

9. ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรอืความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  

และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเดน็

ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจบัุนท่ีเป็นบ่อเกดิของปัญหาการทจุรติ

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาด 

หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
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ประมวลจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 

ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ  

สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระท�าการอันมีลักษณะ

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ 

ไม่ประกอบกจิการหรอืเข้าไปเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์อนัเกดิจากการปฏบิติั

หน้าที่ของตน

ค�ำอธิบำย
1. ความโปร่งใส หมายถึง ก. การกระท�าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับ

บุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้

ครอบคลมุถงึทุกการกระท�าทีเ่ป็นผลจากการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร รวมถงึ 

การมีระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2. ตรวจสอบได้ หมายถึง เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบหลักฐานร่องรอย

ของการด�าเนินงานตามขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดด้วยความรับผิดชอบ

3. โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงการท�างานขององค์กรให้ม ี

ความโปร่งใส มกีลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถกูต้องได้ เปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

4. การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถงึ การด�าเนนิงาน 

และการตัดสินใจที่เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลทุกข้ันตอนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ การประพฤติปฏบิติังานอย่างมคีณุธรรม 

จริยธรรมจนเป็นที่ไว้วางใจ
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ประมวลจรยิธรรมข้อที ่5 มุง่ผลสัมฤทธิ ์ประสทิธภิาพ และคุณภาพ
ของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์ ค�านึงถึง
ประโยชน์และความคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากรของรฐั รกัษามาตรฐานการท�างาน
ที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เชือ่มัน่ในระบบ 
การท�างานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ค�ำอธิบำย
1. มุง่ หมายถึง ก. ตัง้ใจ เช่น มุง่ท�าความด,ี ต้ังหน้า เช่น มุง่ศึกษาหาความรู้
2. ผล หมายถึง  

น. สิง่ทีเ่กดิ สิง่ทีเ่กดิจากการกระท�า เช่น ผลแห่งการท�าด ีผลแห่ง 
การท�าชัว่
น. ประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ

3. สัมฤทธิ ์หมายถึง น. ความส�าเร็จในค�าว่าสัมฤทธิ์ผล
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์(คู่มือการก�าหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือ

สมรรถนะหลกั, ส�านกังาน ก.พ.) หมายถึง ความมุ่งมัน่และต้ังใจทีจ่ะปฏิบติั
หน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผลหรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (โครงการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินจริยธรรม
ข้าราชการพลเรอืน, ส�านักงาน ก.พ. 2553) หมายถงึ ความมุง่ม่ันจะปฏิบติั
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผล 
การปฏิบตังิานทีผ่่านมาของตนเอง หรอืเกณฑ์วดัผลสัมฤทธิท์ีส่่วนราชการ
ก�าหนดขึน้ อกีทัง้ยงัหมายรวมถงึการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรอืกระบวนการ 
ปฏิบติังานตามเป้าหมายทีย่ากและท้าทาย ชนดิท่ีไม่เคยมผู้ีใดสามารถกระท�า 
ได้มาก่อน โดยเฉพาะการบริหารงานภาครัฐปัจจุบันเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏบิตังิานเป็นส�าคัญ โดยในบางครัง้กจ็ะต้องพจิารณาตดัขัน้ตอนบางอย่าง 
ทีไ่ม่จ�าเป็นทิง้ไปบ้าง เพือ่รงัสรรค์งานทีมี่คณุค่าและคณุประโยชน์อย่างแท้จรงิ
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6. พฤติกรรมค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (รายงานการวิจัย กรณีศึกษา

บคุคลตวัอย่างและเครือ่งชีว้ดัเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาพฤติกรรมข้าราชการ

ยุคใหม่, ส�านักงาน ก.พ. 2547) หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการ

ที่มุ ่งให้เกิดความส�าเร็จในงาน โดยค�านึงถึงผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก  

ซึ่งแสดงออกโดยการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานทั้งเป้าหมายใหญ ่

และแยกออกเป็นเป้าหมายย่อย มีการจัดสภาพที่จะเอ้ือต่อความส�าเร็จ 

ในงาน และขจัดสภาพที่ขัดขวางการท�างานให้ส�าเร็จ รวมถึงการฟันฝ่า

อุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกั้น ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ วิธีการ และเวลา มีการประเมินติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ 

และมกีารปรบัปรงุงานทีท่�าและกระบวนการท�างานเพือ่ให้งานมปีระสทิธิภาพ 

ยิ่งขึ้นจนในที่สุดสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
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ประมวลจริยธรรมข้อที่ 6 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรม 

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ 

ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ  

สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลาง

ทางการเมืองโดยไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณ 

ให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

ค�ำอธิบำย
1. เป็นธรรม หมายถึง ว. ถูกต้อง

2. ปฏิบัติ หมายถึง ก. ไม่ผิด เช่น ค�าตอบที่ถูกต้อง 

ก. ด�าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น  

ปฏิบัติราชการ กระท�าเพื่อให้เกิดความช�านาญ เช่น ภาคปฏิบัติ

ก. กระท�าตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญา

ก. ประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน

3. เที่ยงธรรม หมายถึง ว. ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม

4. อคต ิหมายถึง น. ความล�าเอียง มี 4 อย่าง คือ

ฉันทคติ = ความล�าเอียงเพราะรัก

โทสาคติ = ความล�าเอียงเพราะโกรธ

ภยาคติ = ความล�าเอียงเพราะกลัว

โมหาคติ = ความล�าเอียงเพราะเขลา (ป)
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5. พฤติกรรมตามค่านยิมไม่เลอืกปฏบิตั ิ(รายงานการวจัิย กรณศีกึษาบคุคล

ตวัอย่างและเครือ่งช้ีวดัเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาพฤติกรรมข้าราชการยคุใหม่,  

ส�านักงาน ก.พ. 2547) หมายถงึ การท่ีข้าราชการปฏบิตัหิน้าท่ีหรอืให้บรกิาร 

แก่ผู้มารับบรกิารอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา ฐานะ

ทางเศรษฐกจิ ระดบัความรู ้และความใกล้ชดิ ให้บรกิารด้วยความสะดวก 

ถกูต้อง รวดเรว็ ทนักับสถานการณ์ อย่างมนี�า้ใจ เมตตากรุณา และเอือ้เฟ้ือ 

กรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องบริการให้ผู ้ใดก่อนก็สามารถ

อธิบายเหตุผลให้ผู้รับบริการคนอื่นทราบทั่วกัน
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ประมวลจริยธรรมข้อที่ 7 ด�ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการ 

เป็นข้าราชการที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตน 

ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ 

อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อ�านาจโดยปราศจากเหตุผล ด�าเนินชีวิต 

อย่างเรียบง่ายโดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท 

หลกัค�าสอนทางศาสนามาปรบัใช้ และปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดีด้วยการเคารพ

กฎหมายและมีวินัย

ค�ำอธิบำย
1. ภาพลกัษณ์ หมายถงึ น. ภาพทีเ่กดิจากความนึกคดิหรือท่ีคดิว่าควรจะเป็น 

เช่นนั้น, จินตภาพ

2. สุภาพ หมายถึง ว. เรียบร้อย เช่น เขาแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะ 

และความนิยม, อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, เช่น เขาพูดด้วยน�้าเสียงสุภาพ 

ไม่กระโชกโฮกฮาก

3. อ่อนน้อม หมายถึง

(1) ก. แสดงกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ

(2) ก. ยอมแพ้, สวามิภักดิ์

(3) ว. มีกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ

4. เคารพ หมายถึง

(1) แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ 

(2) ก. ไม่ล่วงเกิน, ไม่ล่วงละเมิด, เช่น เคารพสิทธิของผู้อื่น



พระรำชบัญญัต ิ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

พ.ศ. 2562



พระรำชบัญญัต ิ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

พ.ศ. 2562



กระทรวงคมนาคม

|  คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 68 

 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  
องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   
และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  
องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   
และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมท้ัง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีจัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 
(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 
การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  และ 
สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  
ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  
และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีจัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 
(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 
การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 
สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  
ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  
และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 
งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล
การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมท้ังกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 
งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมท้ัง
เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล
การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  
คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ
หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง
การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล
หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 
ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล
และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั
เบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  
อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั
ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  
ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  
ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  
ด้วย 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  
คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ
หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง
การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล
หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 
ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล
และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั
เบี้ยประชุมและประโยชนต์อบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  
อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั
ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  
ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  
ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  
ด้วย 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   
วรรคสอง  มีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  
ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  
ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   
โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   
วรรคสอง  มีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  
ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  
ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   
โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม   กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๔

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานท่ีดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เช่ือม่ันในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ   
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม   กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๔

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานท่ีดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เชื่อม่ันในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ   
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อก�ำหนด
ว่ำด้วย

กระบวนกำร
รักษำจริยธรรม



ข้อก�ำหนด
ว่ำด้วย

กระบวนกำร
รักษำจริยธรรม



กระทรวงคมนาคม

|  คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 84 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๑๙  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  2562  และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหนว่ยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๓  (๑)  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้ำที่ 
จัดท ำประมวลจรยิธรรม  จัดท ำประมวลจริยธรรม  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ก.พ.  ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จึงก ำหนดข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 

“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินและมีฐำนะ  
ไม่ต่ ำกว่ำกรม 

“หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั  ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือน  พนักงำนรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง   

และผู้ปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ก.พ.   
“คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

และคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำจังหวัด 
หมวด  ๒ 

กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 
 
 

ข้อ ๓ ให้  ก.พ.  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๑) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล  ให้มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ  เช่น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรแต่งตั้ง  กำรเลื่อน  กำรโอน  กำรย้ำย  หรือกำรให้ออกจำกรำชกำร   

(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี   

(๔) ก ำหนดมำตรกำรที่ใช้บังคับกรณีข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   และระดับ 
ควำมร้ำยแรงของโทษในกรณีมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๔ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้มีผู้บริหำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมของข้ำรำชกำรประจ ำ 

ส่วนรำชกำร   
(๒) ก ำหนดให้มีกลุ่มงำนจริยธรรมโดยมีกรอบอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม   รวมถึง 

กำรจัดสรรงบประมำณเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม   
(๓) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้ข้ำรำชกำร 

ในสังกัดปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนดจริยธรรม 
 ในกรณีข้ำรำชกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนด

จริยธรรม  แต่มิได้เป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือควำมผิดอำญำ   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำว่ำกล่ำวตักเตือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ  หรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปเีสนอต่อ  ก.พ.  ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่  ก.ม.จ.  
ก ำหนด  เพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

ข้อ ๕ ก.พ.  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำร  รวมถึงกลไกและกำรบังคับใช้

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๒) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี  รวมทั้งมำตรกำรที่ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๑๙  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติ 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  2562  และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๓  (๑)  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้ำที่ 
จัดท ำประมวลจริยธรรม  จัดท ำประมวลจริยธรรม  และก ำหนดให้มีกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ก.พ.  ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จึงก ำหนดข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : 
กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 

“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินและมีฐำนะ  
ไม่ต่ ำกว่ำกรม 

“หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือน  พนักงำนรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง   

และผู้ปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  ก.พ.   
“คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 

และคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำจังหวัด 
หมวด  ๒ 

กระบวนกำรรักษำจริยธรรม 
 
 

ข้อ ๓ ให้  ก.พ.  ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๑) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
กระบวนกำรรักษำจริยธรรม  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล  ให้มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ  เช่น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรแต่งตั้ง  กำรเลื่อน  กำรโอน  กำรย้ำย  หรือกำรให้ออกจำกรำชกำร   

(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี   

(๔) ก ำหนดมำตรกำรที่ใช้บังคับกรณีข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม   และระดับ 
ควำมร้ำยแรงของโทษในกรณีมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๔ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้มีผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมของข้ำรำชกำรประจ ำ 

ส่วนรำชกำร   
(๒) ก ำหนดให้มีกลุ่มงำนจริยธรรมโดยมีกรอบอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม   รวมถึง 

กำรจัดสรรงบประมำณเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม   
(๓) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้ข้ำรำชกำร 

ในสังกัดปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนดจริยธรรม 
 ในกรณีข้ำรำชกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้อก ำหนด

จริยธรรม  แต่มิได้เป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือควำมผิดอำญำ   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำว่ำกล่ำวตักเตือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ  หรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปเีสนอต่อ  ก.พ.  ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่  ก.ม.จ.  
ก ำหนด  เพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและกำรบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 
 

ข้อ ๕ ก.พ.  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำร  รวมถึงกลไกและกำรบังคับใช้

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๒) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทำงจริยธรรม 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี  รวมทั้งมำตรกำรที่ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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(๔) จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม  กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรและประชำชน 
(๕) รณรงค์ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๗) ประเมินผลกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนของส่วนรำชกำรที่อยู่ในก ำกับ

เสนอต่อ  ก.ม.จ. 
(๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๖ ให้  ก.พ.  โดยข้อเสนอของหัวหน้ำส่วนรำชกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ึน  

เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  สอดส่อง  ดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  ติดตำม  และประเมินผลกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร   

คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ประธำนกรรมกำร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำน  ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ   

มีประสบกำรณ์และผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงมีควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำร  โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   

(๒) กรรมกำรที่เป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรที่ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว  จ ำนวนหนึ่งคน 

(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น  
จ ำนวนสองคน 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนรำชกำร  ซึ่งมำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เช่น  ภำคเอกชน  
สื่อมวลชน  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  สถำบันกำรศึกษำ  ข้ำรำชกำรทหำรหรอืต ำรวจที่ด ำรงต ำแหนง่
เทียบเท่ำต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร   ข้ำรำชกำรพลเรือนหรืออดีต
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป   และเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  หรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หรือด้ำนอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำร
จริยธรรมโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ   มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   
จ ำนวนสองคน   

(๕) รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม  เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย  ยุทธศำสตร์  แผนงำน  โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงกำรพัฒนำจริยธรรม
และกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๓) ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และข้อก ำหนดจริยธรรม 

(๔) สอดส่อง  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นเม่ือมีกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมำะสม  หรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   

(๕) เสนอมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนำให้ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี  และมำตรกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร  คณะกรรมกำรจริยธรรม  
และประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำร  องค์กรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเมื่อมีกรณีร้องเรียน
กล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม    
ในกรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   ให้เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ชั้นเหนือขึ้นไปพิจำรณำ 

(๙) ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๑๐) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๑๑) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงตรงไปตรงมำ  

มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น 
(๑๒) ส่งเรื่องให้  ก.พ.  พิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้ำงหลำยส่วนรำชกำร 
(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๘ ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับกับกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่  ก.พ.  ก ำหนด   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



กระทรวงคมนาคม

คู่มือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  |  87 

(๔) จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม  กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรและประชำชน 
(๕) รณรงค์ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ก ำกับ  ติดตำม  และดูแลกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๗) ประเมินผลกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนของส่วนรำชกำรที่อยู่ในก ำกับ

เสนอต่อ  ก.ม.จ. 
(๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๖ ให้  ก.พ.  โดยข้อเสนอของหัวหน้ำส่วนรำชกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ึน  

เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  สอดส่อง  ดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  ติดตำม  และประเมินผลกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร   

คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ประธำนกรรมกำร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำน  ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ   

มีประสบกำรณ์และผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงมีควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำร  โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   

(๒) กรรมกำรที่เป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรที่ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว  จ ำนวนหนึ่งคน 

(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น  
จ ำนวนสองคน 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนรำชกำร  ซึ่งมำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เช่น  ภำคเอกชน  
สื่อมวลชน  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  สถำบันกำรศึกษำ  ข้ำรำชกำรทหำรหรอืต ำรวจที่ด ำรงต ำแหนง่
เทียบเท่ำต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร   ข้ำรำชกำรพลเรือนหรืออดีต
ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป   และเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  หรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม  ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หรือด้ำนอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำร
จริยธรรมโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติ   มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต   
จ ำนวนสองคน   

(๕) รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนด้ำนจริยธรรม  เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย  ยุทธศำสตร์  แผนงำน  โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรส่งเสริมจริยธรรม  รวมถึงกำรพัฒนำจริยธรรม
และกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๓) ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และข้อก ำหนดจริยธรรม 

(๔) สอดส่อง  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมำะสม  หรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   

(๕) เสนอมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนำให้ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี  และมำตรกำรด ำเนินกำรกับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรที่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร  คณะกรรมกำรจริยธรรม  
และประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำร  องค์กรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๗) รณรงค์  ส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะเก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเมื่อมีกรณีร้องเรียน
กล่ำวหำหรือมีข้อสงสัยว่ำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม    
ในกรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือฝ่ำฝืนจริยธรรม   ให้เสนอผู้บังคับบัญชำ 
ชั้นเหนือขึ้นไปพิจำรณำ 

(๙) ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๑๐) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๑๑) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงตรงไปตรงมำ  

มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น 
(๑๒) ส่งเรื่องให้  ก.พ.  พิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้ำงหลำยส่วนรำชกำร 
(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ ๘ ให้น ำบทบัญญัติเ ก่ียวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับกับกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่  ก.พ.  ก ำหนด   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อ  ๑๐ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๒) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร   และก ำหนดหลักเกณฑ์ 

กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและแผนปฏิบัติกำรด้ำนจริยธรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ 

ของส่วนรำชกำร  เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม  กำรกระท ำผิดวินัย  และปัญหำกำรทุจริต 
(๔) เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ที่มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี   รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณและอัตรำก ำลัง 
เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 
(๖) จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อก ำหนดจริยธรรม  รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของข้ำรำชกำร  ตลอดจนติดตำมรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อำจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย   เพ่ือใช้ส ำหรับกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๗) สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืระหวำ่งส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน   
(๘) รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ข้อ  ๑๑ ให้กลุ่มงำนจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี ้
(๑) พัฒนำระบบ  เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนกำรส่งเสริมจริยธรรมในส่วนรำชกำร 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   
(๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  และกำรยกระดับธรรมำภิบำล  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำรรวมถึง
แนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๔) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจริยธรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม   กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ   

(๕) จัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรม  หรือพฤติกรรมที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำของข้ำรำชกำร
ในส่วนรำชกำรที่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๖) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  และต่อต้ำน 
กำรทุจริต  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรเสริมสร้ำงวินัย  กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

(๗) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชำสัมพันธ์  ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๘) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่  และก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำน 

(๙) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมเสนอต่อ  ก.พ. 

(๑๐) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ  ๑๒ กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ  ๑๓ เมื่อข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนมีผลใช้บังคับแล้ว   ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่  ก.พ.  ก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมและกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน 
วันก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  ให้คงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริยธรรมและกลุ่มงำนจริยธรรมตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ  ๑๕ กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้  
ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  31  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี 

ประธำน  ก.พ. 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



กระทรวงคมนาคม
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ข้อ  ๑๐ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
(๒) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมทำงจริยธรรมข้ำรำชกำร   และก ำหนดหลักเกณฑ์ 

กำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
(๓) ก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรมและแผนปฏิบัติกำรด้ำนจริยธรรมที่สอดคล้องกับภำรกิจ 

ของส่วนรำชกำร  เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม  กำรกระท ำผิดวินัย  และปัญหำกำรทุจริต 
(๔) เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนจริยธรรม  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ที่ มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี   รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณและอัตรำก ำลัง 
เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของส่วนรำชกำร 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 
(๖) จัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อก ำหนดจริยธรรม  รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของข้ำรำชกำร  ตลอดจนติดตำมรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อำจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย   เพ่ือใช้ส ำหรับกำรส่งเสริมจริยธรรม 
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

(๗) สร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืระหวำ่งส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน   
(๘) รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ข้อ  ๑๑ ให้กลุ่มงำนจริยธรรม  มีหน้ำที่ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี ้
(๑) พัฒนำระบบ  เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนกำรส่งเสริมจริยธรรมในส่วนรำชกำร 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนำข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 

ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   
(๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  และกำรยกระดับธรรมำภิบำล  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำรรวมถึง
แนวทำงกำรน ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 

(๔) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจริยธรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม   กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ   

(๕) จัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรม  หรือพฤติกรรมที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำของข้ำรำชกำร
ในส่วนรำชกำรที่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔

(๖) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  และต่อต้ำน 
กำรทุจริต  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรเสริมสร้ำงวินัย  กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   

(๗) รณรงค์  ส่งเสริม  ประชำสัมพันธ์  ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และประชำชน 

(๘) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่  และก ำหนดกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำน 

(๙) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และข้อก ำหนดจริยธรรมเสนอต่อ  ก.พ. 

(๑๐) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.จ.  มอบหมำย 
ข้อ  ๑๒ กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน   

และข้อก ำหนดจริยธรรมของส่วนรำชกำร   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ  ๑๓ เมื่อข้อก ำหนดว่ำด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนมีผลใช้บังคับแล้ว   ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่  ก.พ.  ก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมและกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน 
วันก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  ให้คงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริยธรรมและกลุ่มงำนจริยธรรมตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ  ๑๕ กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้  
ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  31  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี 

ประธำน  ก.พ. 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔
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