
สรปุ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

❖ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

❖ ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562  

❖ เป็นปีทีี่ 4 ในรัชกาลปัจจบุัน 

 มาตรา 1 --> เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” 

 มาตรา 2 --> ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “หน่วยงานของรัฐ” 

❖ กระทรวง  

❖ ทบวง  

❖ กรม  

❖ ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  

❖ ราชการส่วนท้องถิ่น  

❖ รัฐวิสาหกิจ  

❖ องค์การมหาชน หรือ 

❖ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในฝ่ายบริหาร  

 แต่ไม่หมายความรวมถึง  

✓ หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  

✓ องค์กรอิสระ  

✓ ศาล และ  

✓ องค์กรอัยการ 
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 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”  

❖ ข้าราชการ  

❖ พนักงาน  

❖ ลูกจ้าง หรือ 

❖ ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ในหน่วยงานของรัฐ 

 “องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  

❖ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

❖ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

❖ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 

❖ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  

❖ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทน้ัน  

 รวมทั้ง  

✓ คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และ 

✓ คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 “กรรมการ”  

❖ กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  

 มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย 

 (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 (3) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 

 (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

 (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

 (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

 มาตรฐานทางจริยธรรม : ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ  

หน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เก่ียวกับ  

สภาพคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด  

การปฏิบัติที่ควรกระทำ หรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและ  

ละเว้นความช่ัว 

 มาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวล 

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  

ให้องค์กรต่อไปนี้ เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 

 (1) คณะรัฐมนตรี สำหรับ ข้าราชการการเมือง 

 (2) สภากลาโหม สำหรับ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

 (3) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับ ผู้บริหาร และพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ     

 (4) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และ 

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  

 ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเภทใดให้ ก.ม.จ. เป็น ผู้มีอำนาจวินิจฉัย  
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 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในหน่วยงานนั้น เพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของ

หน่วยงานของรัฐน้ันด้วยก็ได้  

 การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ม.จ. กำหนดตามมาตรา 14 ด้วย 

 มาตรา 7 เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน ในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของ 

✴ ศาล หรือองค์กรอัยการ  

✴ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภา และ 

✴ องค์กรอิสระ  

 ให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวล

จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด 2 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 มาตรา 8 ให้มี คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม คณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ม.จ.” ประกอบด้วย 

 (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็น  

❖ ประธานกรรมการ  

 (2) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมาย เป็น 

❖ รองประธานกรรมการ 

 (3) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่  

❖ ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา  

❖ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

❖ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  

❖ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ  

❖ สภากลาโหม  

 อย่างละ 1 คน 
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 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็น    

❖ กรรมการ 

✴ ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็น 

❖ กรรมการและเลขานุการ และ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ  

 ในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น 

 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าท่ีและอำนาจของ ก.ม.จ.  

ก.ม.จ. อาจมีมติ ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงาน

รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีและอำนาจโดยตรง  

เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะพิจารณา หรือผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรม 

ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  

 ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุม มีฐานะเป็นกรรมการสำหรับการประชุมคร้ัง

ที่ได้รับเชิญน้ัน 

 ให้สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล 

และกิจการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานท่ีแต่งตั้งโดย 

ก.ม.จ. รวมทั้ง ให้มีหน้าที่และอำนาจอ่ืนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์  

✴ ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  

✴ ด้านกฎหมาย  

✴ ด้านการบริหารงานบุคคล  

✴ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ 

✴ ด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ.  

 โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

  (1) มีสัญชาติไทย 

  (2) มีอายไุม่ต่ำกว่า 45 ปี 

  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

  (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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  (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 

  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการ หรือผู้ซ่ึงดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษา

พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 

  (7) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

  (8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ  

แผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ 

  (9) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ

หรือต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ

พนักงาน ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

  (10) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

  (11) ไม่เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

อย่างร้ายแรง 

 มาตรา 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

 เมื่อครบกำหนดตามวาระ --> หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป

จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรง

ตำแหน่ง ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 

 มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 
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  (4) ก.ม.จ. มีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวน

กรรมการเท่าท่ีมีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

 มาตรา 12 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี  

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่ง

ต้ังไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งต้ังไว้แล้ว   

เว้นแต่ วาระที่เหลืออย่ไูม่ถึง 180 วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ ก.ม.จ. ประกอบด้วย

กรรมการ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังตามวรรคหน่ึง 

 มาตรา 13 ก.ม.จ. มีหน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

  (1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง

จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

  (2) กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคล่ือน การดำเนินกระบวนการรักษา

จริยธรรม รวมทั้ง กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้

องค์กรกลางบริหาร งานบุคคล องค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานาไปใช้ใน

กระบวนการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นรูปธรรม 

  (3) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

  (4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดย

อย่างน้อย ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง

จริยธรรม และให้มี การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

  (5) ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 19 (3) และรายงาน

สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  (6) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามทีค่ณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย 

            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ ID LINE : KRUNOOMTUTOR62      7



 การประเมินผลตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ม.จ. กำหนด โดยอาจ

จัดให้มีองค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

 มาตรา 14 เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม   

ตามมาตรา 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และ  

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าท่ีและอำนาจตามมาตรา 13 ให้ ก.ม.จ. มีอำนาจ

กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงาน

บุคคล องค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง และ หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการจัด

ทำประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้ง การกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 ในการน้ี ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร ตาม

มาตรา 6 วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่าการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงาน 

บุคคล หรือองค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใด

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. 

กำหนดตามวรรคหน่ึง ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา 6 

วรรคสอง หรือหน่วยงาน ของรัฐแห่งน้ันดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ของ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร ตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้อง

ดำเนินการโดยเร็ว 

 มาตรา 15 ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ทุก 5 ปี 

หรือในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก.ม.จ. จะพิจารณาทบทวนในรอบ 

ระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยในการดำเนินการดังกล่าว ให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหาร

งานบคุคล และองค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย 

 มาตรา 16 การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวน 

กรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุม ก.ม.จ. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ 

รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  

ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชี้ขาด  
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 มาตรา 17 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ก.ม.จ. มีอำนาจแต่งตั้ง   

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้ 

 ให้นำความในมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

ด้วย โดยอนุโลม 

 มาตรา 18 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการได ้

รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี 

หมวด 3 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงาน

ของรัฐ ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 

 (1) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ  

ในการนี้ อาจมอบหมายให้ส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีและภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือ 

ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจำหน่วยงานของ

รัฐท่ีมีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

 (2) ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่

ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มี

การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง กำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบพฤติกรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 

 (3) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. กำหนด

เสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลหรือองค์กร ตามมาตรา 6 วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วย

งานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย 

 มาตรา 20 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา 6   

วรรคสอง มีหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการ

ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม รวมท้ัง ให้มีหน้าท่ี และอำนาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม   

การเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับ

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
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หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยอาจกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 21 เม่ือ ก.ม.จ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม   

ตามมาตรา 14 แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง   

จัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กำหนด 

 มาตรา 22 บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้

ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือ

หลักเกณฑ์เก่ียวกับ จริยธรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผู้รับสนองพระราชโองการ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 76 วรรคสาม 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม   

เพ่ือให้หน่วยงาน ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  

 ดังน้ัน เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีมาตรฐาน

เดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวล 

จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

โดยมีหลักเกณฑ์ การจัดทำประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมท้ังมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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