
 
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) 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



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท 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  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  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



(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  

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 
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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

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก 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 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก 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

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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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 
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