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ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและ

การปองกันการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
(ระหวางป พ.ศ. 2540- 2560) 
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ประมวลขอมูลนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ฯลฯ 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและ 

การปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(ระหวางป พ.ศ. 2540- 2560) 

 

ที่  หนา 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

3 

2 นโยบายรัฐบาล 

 

5 

3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

8 

4 พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 

10 

4 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมสรางสรรค และ 

แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด   

11 

5 มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ 

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ 

13 

6 การสรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ 

 

16 

7 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานของรัฐ 

17 

8 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

 

19 

9 หลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ  

 : สํานึกขาราชการไทยไมโกง และการพัฒนาขาราชการ 

21 

10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรม 

แหงชาติ พ.ศ. 2550 

22 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2540 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

ปพุทธศักราช  2540 

11 ตุลาคม 2540  มาตรา 77   รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ

พนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่ 

2550 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย                 

ปพุทธศักราช  2550 

 24 สิงหาคม 2550  มาตรา 279  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง  ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  

     มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะตองมีกลไกและระบบในการ

ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

      การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให

ถือวาเปนการกระทําผิดวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

หรือสภาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณ…ี…. 

      การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงท่ีมี

สวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง 

การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตามระบบ

คุณธรรมคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

 มาตรา 280 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้  ให

ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจดัทาํ

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ….. 

 บทเฉพาะกาล มาตรา 304  กําหนดใหดําเนินการจัดทําประมวล

จริยธรรมตามมาตรา 279 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้  

2560 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย                 

ปพุทธศักราช  2560 

6 เมษายน  2560  มาตรา 76  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและ

ชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน       

การจัดทําบริการสาธารณะและการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของ

รัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิด   

ความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 – 2560 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

     รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

หนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยาง

นอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผุใดใชอํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบที่

เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

     รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปน

หลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน

นั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

 มาตรา 258 ข. (4)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามา

ทํางานในหนวยงานของรั ฐ  และสามารถเจริญก าวหนา ไดตาม

ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตย

สุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช

อํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2549 นโยบายรัฐบาล     

พลเอก สุรยุทธ            

จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี) 

3 พฤศจิกายน 2549 นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหาร ขอ 1.2 เสริมสราง

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งใน        

ภาคการเมืองและภาคราชการ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ สงเสริมองคกร

อิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ให เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการปองกันการกระทําที่ เขาขาย

ผลประโยชนทับซอนโดยการจัดทํา พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

2551 นโยบายรัฐบาล 

(นายสมัคร 

สุนทรเวช 

นายกรัฐมนตรี) 

18 กุมภาพันธ 2551 นโยบายรัฐบาลดานการบริหารจัดการที่ดี : ประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

ขอ 8.1.5  เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน  

2551 นโยบายรัฐบาล 

(นายสมชาย               

วงศสวัสดิ์ 

นายกรัฐมนตรี) 

7 ตุลาคม 2551 นโยบายรัฐบาลดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี :  ประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการ ขอ 8.1.4  เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหราชการเปนที่เชื่อถือ

ไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและ

ชุมชน รวมถึงพัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใช

กฎหมายตางๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให     

หมดสิ้น ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย

สุจริตและถูกตองชอบธรรม 

2551 นโยบายรัฐบาล 

(นายอภสิิทธิ์             

เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี) 

30 ธันวาคม 2551 นโยบายรัฐบาลดานการบริหารจัดการที่ดี  :   ประสิทธิภาพการบริหารราชการ      

ขอ 8.1.6  เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการ

มีสวนรวมของภาคประชาชนรวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความ

ซื่อสัตยสุจริต และถูกตองชอบธรรมและสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

นโยบายรัฐบาลระหวางป พ.ศ.  2549-2557 

ที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(ภายหลังการยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันท่ี 19  กันยายน 2549) 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2554 นโยบายรัฐบาล 

(นางสาว                 

ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี) 

23  สิงหาคม 2554 นโยบายรัฐบาลดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  :  ขอ 8.1.5  เสริมสรางมาตรฐาน

ดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ

อย า งจ ริ ง จั ง เพื่ อ ใ ห ข า ร า ชการ เป นที่ เ ชื่ อ ถื อ ไ ว ว า ง ใจของประชาชน                

ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน  โดยปรับปรุง

กฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงระดับสูง และตําแหนงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากร

ขององคกรอิสระตอสาธารณะชนเพื่อความโปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้และ

เปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํา

มาตรการทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของ

สังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอภาค เทาเทียม และความถูกตอง

ชอบธรรม 

2557 นโยบายรัฐบาล 

(นายประยุทธ             

จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี) 

12  กันยายน  2557 นโยบายรัฐบาล ขอ 10  ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี               

ธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ   

10. 4  เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วาง

มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบ

พิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ 

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต 

ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก

หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน

เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต 

อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งจะมีขั้นตอนยืดยาว ใขเวลานาน ซ้ําซอน 

และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐ

ทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตอง

แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับ

ความนาเชื่อถอืของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้ง

จะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใช
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของ

เจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกร

ตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และ

ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

10.7  สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการ

ดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซง

หรือขัดขวาง 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2551 พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการ  

พลเรือน พ.ศ. 2551 

ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 125 ตอนที่ 22 ก            

หนา 1 

วันท่ี 25 มกราคม 2551 

ลักษณะ 3  บทท่ัวไป 

 มาตรา 34  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือน ตองเปนไปเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยให

ขาราชการปฏิบตัิราชการอยางมคีณุภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิต   

ที่ดี 

ลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ 

หมวด 1 การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

 มาตรา 42  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามญัตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 

(1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารของบุคคล  ความ   

เสมอภาค ความเปนธรรม  และประโยชนของทางราชการ 

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และ

ประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะงานโดยไมเลือกปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรม 

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการให

ประโยชนอื่นแกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดย

พิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะนํา

ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสั งกัดพรรคการเมืองมา

ประกอบการพิจารณามิได 

(4) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดย

ปราศจากอคติ 

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

หมวด 3  การสรรหา  การบรรจุและการแตงตั้ง 

 มาตรา 52  การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตาม

ระบบคุณธรรม และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว 

ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี ้

หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติราชการ 

 มาตรา 72  ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

(ที่เกี่ยวของกับระบบคุณธรรม การเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม จรรยาและพฤติกรรมทางจริยธรรม) 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

รัฐ ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 

    ในกรณีที่เห็นสมควรและเพื่อการประหยัด สํานักงาน ก.พ.จะจัดใหมี

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตาม

วรรคหนึ่งก็ได 

 มาตรา 73  ผูบังคับบัญชาตองปฏบิัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยาง

มีคุณธรรมและเท่ียงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา

ดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 

 มาตรา 74  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยา

และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหตาม

ควรแกกรณี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยาง

อื่น ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลดวยก็ได 

หมวด 5  การรักษาจรรยาขาราชการ 

 มาตรา 78  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการ

ตามที่สวนราชการกําหนดไวมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติ

และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 

(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

(2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผดิชอบ 

(3) การปฏิบัตหินาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(4) การปฏิบัตหินาที่โดยไมเลือกปฏิบตัิอยางไมเปนธรรม 

(5) การมุงผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อให

สอดคลองกับลักษณะของงานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยา

วิชาชีพ 

ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสองใหจัด

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบ

ดวย 

 มาตรา 79  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัตติามจรรยา

ขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินยั  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไป

ประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งใหขาราชการผูนัน้

ไดรับการพัฒนา 

หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  

          (มาตรา 80 ,81,82) 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2546 พระราชกฤษฏีกา 9 ตุลาคม 2546 พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

 พ.ศ. 2546  

 มาตรา 6  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อ

บรรลเุปาหมาย ดังตอไปนี ้

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

(2) เกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกจิของรัฐ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจําเปน 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(6) มีประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  

 พ.ศ. 2546 
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ป พ.ศ.  2540 - พ.ศ. 2550 
ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2540 รัฐธรรมนญูแหง 

ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2540 

 มาตรา 77   บัญญัติให “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํา

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที”่  

2542 มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 มีมติ

เห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ 

โดยกําหนดใหรัฐจัดทําคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ 

2543 ก.พ. 12 มิถุนายน 2543 ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 มีมติเห็นชอบใหนํา

คานิยมสรางสรรคไปเปนแนวทางสําคัญในการจัดทํามาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของทุกสวนราชการ 

2543 มติคณะรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 2543 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการของ

แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด  กําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม 

หนวยงานของรัฐจัดทําแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด ซึ่งครอบคลุมใน 3 

ประเด็น คือ การเสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด การปองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดการเมื่อมีกรณีทุจริตเกิดขึ้น  

2545-

2547 

มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน  2545 

26 พฤษภาคม 2546 

20 กรกฎาคม 2547 

 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2545 และวันที่  26 

พฤษภาคม 2546 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 มีมติรับทราบรายงาน

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประจําป 

2544 2545 และ 2546 ตามลําดับ  

 ป 2546 มีหนังสือแจงสํานักงบประมาณถึงขอเสนอใหการสราง

ราชการใสอาดเปนเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ        

ใหสวนราชการ  

 ป 2547 มีหนังสือแจงสํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ.ร.ถึง

ขอเสนอใหการสรางราชการใสสะอาดเปนเงื่อนไขในการจัดสรรหรือลด

สัดสวนการจัดสรรงบประมาณ และขอรับหรือตัดสิทธ์ิการขอรับเงินรางวัล

ประจําป ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหการสรางราชการใสสะอาดเปน

ขั้นตอนสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในราชการที่ทุกสวนราชการจะตองถือปฏิบัติตาม    

คํารับรองการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว 

 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมสรางสรรค และ 

แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด   
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2547 มติคณะรัฐมนตรี  5 ตุลาคม  2547 

 2 พฤศจิกายน  2547 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 

เห็นชอบมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และ

แนวทางการดําเนินการขั้นตอไปในการพัฒนาระบบราชการ ตามลําดับ 

โดยมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. เปนเจาภาพหลักการสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน การณรงคและสงเสริมคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต 

การสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม 

2549 นโยบายรัฐบาล     

(พลเอก                     

สุรยุทธ  จลุานนท 

นายกรัฐมนตรี) 

3 พฤศจิกายน 2549 รัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 

2549 มติคณะรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2549 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบกับวาระ

แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) เสนอ โดยกําหนดไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1   การสรางผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหง 

                     สุจริต ธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม  

                     และการพัฒนาขาราชการ 

ยุทธศาสตรที่ 3   การใหคําปรึกษาแนะนําและการจดัการความรูเพือ่

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรที ่4   การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอ 

                     การสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม  

ยุทธศาสตรที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานคุณธรรม          

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่6  การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม  

ยุทธศาสตรที ่7  การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐาน 

                    ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล  

โดยสํานักงาน ก.พ. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธ

หลักที่ 1 การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําดานจริยธรรม ยุทธศาสตรที่ 5      

กลยุทธที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ขอ 3 การผลักดันใหสวนราชการดําเนินการตามมาตรการ

สรางราชการใสสะอาด และกลยุทธหลักที่ 4 การแตงตั้งและพัฒนา

ผูรับผิดชอบดานจริยธรรมในสวนราชการรวมทั้งยุทธศาสตรอื่นๆ ดวย  

2550 หนังสือเวียน วันท่ี 29 มกราคม 2550 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 

เรื่อง กําหนดแนวทางการดําเนินการตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม     

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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ป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 

ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2550 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย                 

ปพุทธศักราช  2550 

 24  สิงหาคม 2550  มาตรา 279  บัญญัติให “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง  ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  

     มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะตองมีกลไกและระบบในการ

ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด

ขัน้ตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

     การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือ

วาเปนการกระทําผิดวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

หรือสภาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณ…ี.”  
     

 

2551 มติคณะรัฐมนตรี  26  สิงหาคม 2551 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2551 

 เห็นชอบในหลักการรางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการ       

พลเรือน และยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐตามที่

สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงาน 

ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ  (ป 2552-2555) 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อตอ

การหลอหลอมใหขาราชการมีมโนสุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ 2  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการ

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การกําหนดบรรทัดฐานทางจริยะรรมของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมคณุธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบให

ขาราชการไดเรยีนรูและปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ

คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลของขาราชการและ

หนวยงานของรัฐ 

 

มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ 

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2551 นโยบายรัฐบาล 

(นายอภสิิทธิ์                    

เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี) 

 30 ธันวาคม 2551 นโยบายรัฐบาลดานการบริหารจัดการที่ดี  :  ประสิทธิภาพการบรหิาร

ราชการ ขอ 8.1.6  ใหเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ    

ธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  

2552 ประมวลจริยธรรม  

ขาราชการพลเรือน 

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  

เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 

162 ง หนา 73-86 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืนมีผลบังคับใชตั้งแตวันครบเกาสบิวัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกําหนดเปนวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2553 

2552 หนังสือเวียน 22 ธันวาคม 2552 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 

เรื่องประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 เสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานกรรมการจริยธรรมเพื่อ ก.พ.

พิจารณาเห็นชอบ และ เสนอชื่ อกรรมการ เพื่ อ  ก .พ .แต งตั้ ง เปน

คณะกรรมการจริยธรรม 

 จัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมโดยมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

2552 เห็นควรใหใชประโยชนจากหนวยงานการเจาหนาที่ ซึ่งมีหนาที่ความ

รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทั้งระบบ    

อยูแลว ดังนั้น สวนราชการจึงสมควรตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้น

ภายในหนวยงานการเจาหนาที ่

2553 หนังสือเวียน 30 สิงหาคม 2553 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว28 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553   

เรื่อง การจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน  

 ใหเปลี่ยนศูนยประสานราชการใสสะอาดของสวนราชการและจังหวัด

หรือหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล เปนกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการและจังหวัด 

 ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการและจังหวัดปฏิบัติงาน

ภายใตการกํากับดูแลของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจํา       

สวนราชการและจังหวัด 

2547 พระราชกฤษฎีกา   

เบี้ยประชุมกรรมการ 

22 ธันวาคม 2547 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 5       นิยามคณะกรรมการ  

มาตรา 6(2)   การรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง 

มาตรา 9       ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการมสีิทธิไดรับเบี้ย

ประชุมเปนรายครั้งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม  

2553 หนังสือ

กรมบัญชีกลาง 

6 กรกฎาคม 2553 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

เรื่องการเบิกจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม

ของทุกสวนราชการ  
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2556 หนังสือ

กรมบัญชีกลาง 

29 สิงหาคม 2556 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.4/32603 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 

เรื่องการเบิกจายเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจํา       

สวนราชการ 

 ใหมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ตามนิยามคณะกรรมการใหมใน

มาตรา 5 ของพระราชกฎษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

2555 หนังสือเวียน  29 พฤษภาคม 2555 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ดวนที่สุด ท่ี นร 1013.7/ว6 ลงวันที่ 29 

พฤษภาคม 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

 การกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 

 การพนจากตําแหนงและการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อครบ

วาระและการแตงตั้งแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

2557 หนังสือเวียน  25 ธันวาคม 2557 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

เรื่องแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมขาราชการ        

พลเรือน : กรณีการเรีย่ไร 

 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมขาราชการ           

พลเรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

2553 หนังสือเวียน 

(สมว.) 

30  กันยายน 2553 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว43  ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเสรมิสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามี

วินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

2556 หนังสือเวียน 

(สมว.) 

21 สิงหาคม 2556 หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556  

เรื่อง การกําชับใหผูบังคับบัญชารกัษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหมและอื่นๆ  

2560 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย                 

ปพุทธศักราช  2550 

6 เมษายน  2560  มาตรา 76  วรรคสาม   

       รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปน

หลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน

นั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

 มาตรา 258 ข. (4) )  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐ  ฯลฯ 

2559 มติคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559  มีมติมอบหมายให

รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) กํากับดูแลใหหนวยงาน

ผูรับผิดชอบการดําเนินการเตรียมการใหเปนไปตาม 76 วรรคสาม และ

มาตรา 258 ข. (4) รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตางๆ 

2560 รางแผนแมบท      
การสงเสริมจริยธรรม

และรักษาวินัย
ขาราชการพลเรือน 

พ.ศ…. 

- อยูระหวางดําเนินการ 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2560 ราง พ.ร.บ.จริยธรรม

ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ….. 

- อยูระหวางดําเนินการ 

2560 รางประมวล

จริยธรรมฯ  

- เตรียมดําเนินการปรับปรุงรางประมวลจรยิธรรมฯ ใหม 

 

 

 

 

 
 

ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2553 หนังสือเวียน 30 กันยายน 2553 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 47 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553    

เรื่องเครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ จํานวน 

4 มิติ  13  ตัวขี้วัด เพื่อใหใชเปนเครื่องมือของสวนราชการตามที่

เห็นสมควร 

2553 มติคณะรัฐมนตรี 12 ตุลาคม 2553 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบ

เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการและไดนําไป

ดําเนินการสงเสริมสวนราชการใหสรางมาตรฐานความโปรงใสในองคกร

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2551 ยุทธศาสตรชาติฯ มิถุนายน 2551 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2551-2555 

ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสราง

วินัยแกทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรที ่2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทจุริต 

ยุทธศาสตรที่ 4  สรางบุคลากรมอือาชีพปราบปรามการทุจริต 

2557 ยุทธศาสตรชาติฯ มกราคม 2557 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2556-2560  

ยุทธศาสตรที ่1  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการ

ปรับเปลีย่นฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการ

รักษาประโยชนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณการการทํางานของหนวยงานในการตอตาน      

การทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและ

เครือขายระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที ่5  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับ

บุคลากรทุกภาคสวน 

2558 มติคณะรัฐมนตรี 24  กุมภาพันธ 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม         

การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสูการปฏิบัติโดยใหกําหนด     

ไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2559 มติคณะรัฐมนตรี 5  มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยเขารวมรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.เสนอ  

ปจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

 

 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 

และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2559 ยุทธศาสตรชาติฯ 14  มกราคม 2559 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมือวในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศสาตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจรติ 

 

2557-

2559 

การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส 
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานของรัฐ ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.  

ดําเนินการมาแลวรวม 3 ป ดังน้ี 

ป งบฯ 2557  นํารอง  259  แหง    คะแนนเฉลี่ย   73.04  (ระดับสูง) 

ป งบฯ 2558  จํานวน  8,197 แหง   คะแนนเฉลี่ย  77.95 (ระดับสงู 

ป งบฯ 2559  รอผลการรายงาน 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2555 

 

มติ

คณะรัฐมนตรี 

8 พฤษภาคม 2555 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2555 

เห็นชอบยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจริต 

คอรรัปชัน  

2555 มติ

คณะรัฐมนตรี 

24 กรกฎาคม 2555 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  

เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)  ในสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และ    สวนราชการที่อยูใน

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง โดยใหเปนสวนราชการตามมาตรา 31วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย

กําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

และสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ

รองปลัดกระทรวงทําหนาท่ีหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตอีกตําแหนงหนึ่ง 

2557 คณะรักษา

ความสงบ

แหงชาติ 

(คสช.) 

22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ไดเขาควบคุมการปกครอง 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

2557 คําสั่ง คชส. 24 พฤศจิกายน 2557 ใหมีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) 

2557 คําสั่งแตงตั้ง  15 ธันวาคม 2557 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 127/2557  ลงวันท่ี 15 ธันวาคม2557          

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ  (คตช.) 

2558 มติ

คณะรัฐมนตรี 

27  ตุลาคม 2558 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2558 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจรติระดับกระทรวง 

ตามมติขอสั่งการในการประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจรติแหงชาติครั้งท่ี 

6/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 

2558 

 

 

มติ  

คณะกรรมการ

ตอตานการ

ทุจริตแหงชาติ   

 

14  มกราคม 2558 

 

 

มติ คตช.ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  

เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนตาม

ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1. คณะอนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติดานการปลูกจิตสํานกึและ 

   สรางการรับรู 

2. คณะอนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติดานการปองกันการทุจริต 

3. คณะอนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติดานการปราบปรามการทุจริต 

4. คณะอนุกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติดานการประชาสมัพันธ 

5. คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม 

 

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2558 คําสั่งแตงตั้ง 

คตช. 

 27  ตุลาคม 2558 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 14/2558   ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติตามองคประกอบฯ  ที่กําหนด  

2559 มติ

คณะรัฐมนตรี 

 26  เมษายน  2559 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  เมษายน  2559 

เห็นชอบการเสริมสรางความเขมแข็งของ ศปท. ระดับกระทรวง ตามมติขอสั่งการใน

การประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 

มกราคม 2559  โดยให ศอตช. รวมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ   

สํานักงบประมาณ พิจารณายกระดับโครงสราง อัตรากําลัง และงบประมาณ และ   

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาเรื่องการจัดตั้งและมอบหมาย

ภารกิจให ศปท. ระดับกระทรวง 

2559 มติ

คณะรัฐมนตรี 

 12 กรกฎาคม 2559 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 

เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนยปฏิบัติ   การตอตาน

การทุจริต (ศปท.) ตามที่ ศอตช. เสนอให อ.ก.พ.กระทรวง ปรับเกลี่ยอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตในสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เวนแต

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย 

(1)  รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเปนขาราชการซึ่งดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ โดยมี

อํานาจหนาท่ีตามที่หวหนา ศปท. กําหนดหรือมอบหมาย 

(2) หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  มิชอบและ

หัวหนากลุมงานคุมครองจรยิธรรม เปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการหรือระดบัชํานาญการพิเศษ ทําหนาทีร่ับผดิชอบ

ในการปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบหรือการสงเสรมิและคุมครองจริยธรรม แลวแตกรณ ีตามที่

หัวหนา ศปท.มอบหมาย 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

หลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

2559 คตช. 

มอบหมาย 

 คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. 

เปนหนวยงานรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ :   

สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

 

2559 มติ

คณะรัฐมนตรี 

23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ไดมีมติรับทราบสรุปมติ-ขอ

สั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในสวนของการดําเนินงานดานการปลูก

จิตสํานึกและสรางการรับรู ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครือ

งาม) กํากับและใหขอแนะนําในการขยายผลการสรางจิตสํานึกไทยไมโกงใน

ขาราชการ ใหเกิด การบูรณาการและใหสังคมเขาใจการทํางานของราชการ และ

มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทยรับไป

ดําเนินงานและเปนหนวยกํากับ โดยใหถือเปนนโยบายที่สําคัญที่จะตองดําเนินการ

ใหเปนรูปธรรม 

 

หนังสือเวียนหลักสูตรการพัฒนาสําหรับขาราชการทดลองปฏิบัติราชการ 

2553 หนังสือเวียน 2 สิงหาคม 2553 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 

เรื่อง  การดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

 รูปแบบวิธีการพัฒนาสําหรับขาราชการทดลองปฏิบัติราชการ 

 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับขาราชการทดลองปฏิบัติราชการ 

 

2559 หนังสือเวียน 23 มีนาคม 2560 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560  

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสําหรับขาราชการทดลองปฏิบัติ

ราชการ 

 
 

 

หลักสูตรเสริมสรางเกียรตภิูมิขาราชการ :  สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

และการพัฒนาขาราชการ 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2550 ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

13 กรกฎาคม 2550 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  พ.ศ. 2550  ประกาศ      

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 (ลงนามโดยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท)  ซึ่งกําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติและใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทํา

หนาที่เลขานุการเพื่อจัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

 
2550 แตงต้ังคณะกรรม

กรรสงเสริม

คุณธรรม

แหงชาต ิ

25 กรกฎาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติมีอํานาจหนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ       

การเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน

สังคมไทยตอคณะรัฐมนตรี   

2552 คณะกรรมการ

สงเสริมคุณธรรม  

แหงชาต ิ

14 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2552 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มีมติเห็นชอบ

ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมความซื่อสัตยของคนไทย ตามคําสั่งที่ 

1/2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  ใหมีอํานาจหนาที่ในการศึกษายกรางวาระ

แหงชาติการสงเสริมคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและตอตานการทุจริตของคนไทย เสนอ

ตอคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน 

 

2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ราง) วาระ

แหงชาติการ

สงเสริมคุณธรรม

ความซื่อสัตย

สุจริตและตอตาน

การทุจริตของ   

คนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2554 – 2556 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักงาน ป.ป.ช. สภายุว

พุทธิกสมาคมแหงชาติ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน

เชิงคุณธรรม สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ยกรางวาระแหงชาติการสงเสริมคุณธรรม

ความซื่อสัตยสุจริตและตอตานการทุจริตของคนไทยใน 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1   ปลุกจิตสํานึกคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและตอตานการทุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ 2   ผนึกกําลังทุกภาคสวนสงเสรมิคุณธรรมความซื่อสตัยสุจริตและตอตาน

การทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรและองคกรที่สงเสรมิคุณธรรม

ความซื่อสัตยสุจริต 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 
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ป ขอกฎหมาย วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

2559 

 

แผนแมบท

สงเสริมคุณธรรม

แหงชาต ิ           

ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2559 -2564  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม2559  เห็นชอบ (ราง) แผนแมบท

สงเสริมคณุธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1(พ.ศ. 2559-2564) และใหหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตรของแผนแมบทใหมคีวามชัดเจนและ

เหมาะสม 

 วิสัยทัศน :  สังคมไทยมีคณุธรรมเปนรากฐานท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิต สืบสาน

ความเปนไทย อยูรวมกันดวยความสันตสิุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอยางยั่งยืน 

 เปาประสงค : สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัตตินตามหลักคําสอนทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏบิัติ ธํารงรักษาไวซึ่ง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยูรวมกันดวยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลกอยางยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตร 

       ยุทธศาสตรที่ 1  วางระบบรากฐานการเสรมิสรางคุณธรรมในสังคมไทย 

       ยุทธศาสตรที่ 2  สรางความเขมแข็งในระบบกาบริหารจัดการดานการสงเสริม

คุณธรรมใหเปนเอกภาพ 

       ยุทธศาสตรที่ 3  สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสรมิคณุธรรม 

       ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคณุธรรมในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

 แตงตั้ งคณะอนุกรรมการกํากับติดตามการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ คณะอนุกรรมการดานวิชาการ และ

คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ 

 ใหมีคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด 

ให สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. ทบทวนโครงสรางของสวนราชการ ปรับปรุง

ระเบียบและกําหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภาครัฐ เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนแมบทฯ ฯลฯ 
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