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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2540 รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย 

ปีพุทธศักรำช  2540 

11 ตุลาคม 2540  มำตรำ 77   รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  

2550 รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย                 

ปีพุทธศักรำช  2550 

 24 สิงหาคม 2550  มำตรำ 279   มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  
     มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
      การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี……. 
      การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 มำตรำ 280  เพื่ อประโยชน์ ในการด าเนินการตามหมวดนี้  ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจดัท า
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ….. 
 บทเฉพำะกำล มำตรำ 304  ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าประมวล
จริยธรรมตามมาตรา 279 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  

2560 รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย                 

ปีพุทธศักรำช  2560 

6 เมษายน  2560  มำตรำ 76  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน       
การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด   
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏบิัติหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช  2540 – 2560 



4 
 

ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

     รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผุ้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
     รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน
นั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 มำตรำ 258 ข. (4)  ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามา
ท างานในหน่ วยงานของรัฐ และสามารถเจริญ ก้ าวหน้ าได้ ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์
สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 
2549 นโยบำยรัฐบำล     

พลเอก สุรยุทธ์            
จุลำนนท ์

นำยกรัฐมนตรี) 

3 พฤศจิกายน 2549 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำร ข้อ 1.2  เสริมสร้าง
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งใน        
ภาคการเมืองและภาคราชการ ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งเสริมองค์กร
อิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ งการป้องกันการกระท าที่ เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการจัดท า พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

2551 นโยบำยรัฐบำล 

(นำยสมัคร 

สุนทรเวช 
นำยกรัฐมนตรี) 

18 กุมภาพันธ์ 2551 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี : ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร 
ข้อ 8.1.5  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ราชการเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  

2551 นโยบำยรัฐบำล 

(นำยสมชำย                 
วงศ์สวัสดิ์ 

นำยกรัฐมนตรี) 

7 ตุลาคม 2551 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี :  ประสิทธิภำพกำรบริหำร
รำชกำร ข้อ 8.1.4  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ราชการเป็นท่ีเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
ชุมชน รวมถึงพัฒนาและน ามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้     
หมดสิ้น ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 

2551 นโยบำยรัฐบำล 

(นำยอภสิิทธิ์             
เวชชำชีวะ 

นำยกรัฐมนตรี) 

30 ธันวาคม 2551 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  :   ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร      
ข้อ 8.1.6  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 

นโยบำยรัฐบำลระหว่ำงปี พ.ศ.  2549-2557 

ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(ภายหลังการยึดอ านาจโดยคณะปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2549) 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 
2554 นโยบำยรัฐบำล 

(นำงสำว                 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นำยกรัฐมนตรี) 

23  สิงหาคม 2554 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  :  ข้อ 8.1.5  เสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่ า งจ ริ งจั ง เพื่ อ ให้ ข้ า ราชก าร เป็ น ที่ เ ช่ื อ ถื อ ไว้ ว าง ใจขอ งป ระช าชน                 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งระดับสูง และต าแหน่งที่มีอ านาจมาก รวมทั้งบุคลากร
ขององค์กรอิสระต่อสาธารณะชนเพื่อความโปร่งใสของผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านี้และ
เปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและน า
มาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค เท่าเทียม และความถูกต้อง
ชอบธรรม 

2557 นโยบำยรัฐบำล 

(นำยประยุทธ์              
จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี) 

12  กันยายน  2557 นโยบำยรัฐบำล ข้อ 10  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี               
ธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐ   

10. 4  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในกำรแต่งต้ังและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักด์ิศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งจะมีขั้นตอนยืดยาว ใข้เวลานาน ซ้ าซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐ
ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้ง
จะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำงๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพโดยไมถู่กแทรกแซง
หรือขัดขวาง 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2551 พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำร  
พลเรือน พ.ศ. 2551 

ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก            

หน้า 1 

วันท่ี 25 มกราคม 2551 

ลักษณะ 3  บทท่ัวไป 

 มำตรำ 34  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นไปเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า โดยให้
ข้าราชการปฏิบตัิราชการอย่างมีคณุภำพ คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิต   
ที่ดี 
ลักษณะ 4 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 มำตรำ 42  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามญัตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารของบุคคล  ความ   
เสมอภาค ความเป็นธรรม  และประโยชน์ของทางราชการ 

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้
ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดย
พิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะน า
ความคิด เห็นทางการเมืองหรือสั งกัดพรรคการเมืองมา
ประกอบการพิจารณามิได้ 

(4) การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดย
ปราศจากอคติ 

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
หมวด 3  การสรรหา  การบรรจุและการแต่งต้ัง 

 มำตรำ 52  การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในหมวดนี้ 
หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ 

 มำตรำ 72  ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

(ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรม การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม จรรยาและพฤติกรรมทางจริยธรรม) 

ฤ 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต   
มีขวัญและก ำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด 
    ในกรณีที่เห็นสมควรและเพื่อการประหยัด ส านักงาน ก.พ.จะจัดให้มี
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 

 มำตรำ 73  ผู้บังคับบัญชาต้องปฏบิัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่าง
มีคุณธรรมและเท่ียงธรรมและเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด ารงตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

 มำตรำ 74  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยำ
และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตาม
ควรแก่กรณี ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่าง
อื่น ซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ 
หมวด 5  การรักษาจรรยาข้าราชการ 

 มาตรา 78  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ
ตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้มุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผดิชอบ 
(3) การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
(4) การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้

สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพ 

ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสองให้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
ด้วย 

 มาตรา 79  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัตติามจรรยา
ข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินยั  ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นัน้
ได้รับการพัฒนา 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  
          (มาตรา 80 ,81,82) 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 
2546 พระรำชกฤษฏีกำ 9 ตุลาคม 2546 พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

 พ.ศ. 2546  

 มำตรำ 6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ
บรรลเุป้าหมาย ดังต่อไปนี ้

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ ์
(6) มีประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
 พ.ศ. 2546 

(ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรม การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม จรรยาและพฤติกรรมทางจริยธรรม) 

ฤ 
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ปี พ.ศ.  2540 - พ.ศ. 2550 
ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2540 รัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช  2540 

 มาตรา 77   บัญญัติให้ “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท า
มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”  

2542 มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  11 พฤษภำคม 2542  มีมติ
เห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ 
โดยก าหนดให้รัฐจัดท าค่ำนิยมสร้ำงสรรคข์องเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

2543 ก.พ. 12 มิถุนายน 2543 ก.พ. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2543 มีมติเห็นชอบให้น า
ค่านิยมสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางส าคัญในการจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของทุกส่วนราชการ 

2543 มติคณะรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 2543 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2543  เห็นชอบหลักการของ
แผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด  ก าหนดให้กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด ซึ่งครอบคลุมใน 3 
ประเด็น คือ การเสริมสร้างจิตส านึกราชการใสสะอาด การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดการเมื่อมีกรณีทุจริตเกิดขึ้น  

2545-
2547 

มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน  2545 

26 พฤษภาคม 2546 

20 กรกฎาคม 2547 

 คณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่  11 มิถุนำยน 2545 และวันที่  26 
พฤษภำคม 2546 และวันที่ 20 กรกฎำคม 2547 มีมติรับทราบรายงาน
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจ าปี 
2544 2545 และ 2546 ตามล าดับ  
 ปี 2546 มีหนังสือแจ้งส านักงบประมาณถึงข้อเสนอให้การสร้าง
ราชการใสอาดเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ        
ให้ส่วนราชการ  
 ปี 2547 มีหนังสือแจ้งส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร.ถึง
ข้อเสนอให้การสร้างราชการใสสะอาดเป็นเง่ือนไขในการจัดสรรหรือลด
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ และขอรับหรือตัดสิทธ์ิการขอรับเงินรางวัล
ประจ าปี ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้การสร้างราชการใสสะอาดเป็น
ขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในราชการที่ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตาม    
ค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แล้ว 

 

 

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ และ 
แผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด   
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2547 มติคณะรัฐมนตรี  5 ตุลาคม  2547 

 2 พฤศจิกายน  2547 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2547 และวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2547 
เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และ
แนวทางการด าเนินการขั้นต่อไปในการพัฒนาระบบราชการ ตามล าดับ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพหลักการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การณรงค์และส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต 
การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม 

2549 นโยบำยรัฐบำล     
(พลเอก                      

สุรยุทธ์  จลุำนนท์ 
นำยกรัฐมนตรี) 

3 พฤศจิกายน 2549 รัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 

2549 มติคณะรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2549 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2549  มีมติเห็นชอบกับวำระ
แห่งชำติด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) เสนอ โดยก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตรที่ 1   การสรา้งผู้น าและผลักดันใหเ้กิดองคก์ารแห่ง 

                     สุจริต ธรรม 

ยุทธศำสตรที่ 2   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม คา่นิยม  
                     และการพัฒนาข้าราชการ 

ยุทธศำสตรที่ 3   การให้ค าปรึกษาแนะน าและการจดัการความรู้เพือ่
การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

ยุทธศำสตรที ่4   การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อ 

                     การส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม  

ยุทธศำสตรที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานคุณธรรม          
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที ่6  การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม  

ยุทธศำสตร์ที ่7  การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐาน 

                    ดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล  

โดยส านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์
หลักที่ 1 กำรพัฒนำที่ปรึกษำแนะน ำด้ำนจริยธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 5      
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ข้อ 3 กำรผลักดันให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
สร้ำงรำชกำรใสสะอำด และกลยุทธ์หลักที่ 4 กำรแต่งต้ังและพัฒนำ
ผู้รับผิดชอบด้ำนจริยธรรมในส่วนรำชกำรรวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย  

2550 หนังสือเวียน วันท่ี 29 มกราคม 2550 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว2 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2550 
เรื่อง ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม      
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 

ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2550 รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย                 

ปีพุทธศักรำช  2550 

 24  สิงหาคม 2550  มำตรำ 279  บัญญัติให้ “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น  
     มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
     การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือสภาท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องแล้วแต่กรณี….”  
     

 

2551 มติคณะรัฐมนตรี  26  สิงหาคม 2551 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26  สิงหำคม 2551 

 เห็นชอบในหลักการร่ำงประมวลจริยธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร       
พลเรือน และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐตามที่
ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐ  (ปี 2552-2555) 
ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อ
การหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจรติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยะรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  การส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรยีนรู้และปฏิบัติตาม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  การสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 

 

มำตรฐำนทำงจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ 
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐ 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2551 นโยบำยรัฐบำล 

(นำยอภสิิทธิ์                    
เวชชำชีวะ 

นำยกรัฐมนตรี) 

 30 ธันวาคม 2551 นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการที่ดี  :  ประสิทธิภาพการบรหิาร
ราชการ ข้อ 8.1.6  ให้เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

2552 ประมวลจริยธรรม  
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 
162 ง หน้า 73-86 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันครบเก้าสบิวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งก าหนดเป็นวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2553 

2552 หนังสือเวียน 22 ธันวาคม 2552 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว32 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2552 
เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการจริยธรรมเพื่อ ก.พ.
พิ จารณ าเห็ นชอบ  และ เสนอ ช่ือกรรมการเพื่ อ  ก .พ .แต่ งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการจริยธรรม 

 จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมโดยมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2552 เห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทั้งระบบ    
อยู่แล้ว ดังนั้น ส่วนราชการจึงสมควรตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้น
ภายในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

2553 หนังสือเวียน 30 สิงหาคม 2553 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว28 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2553   
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน  
 ให้เปลี่ยนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการและจังหวัด
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด 

 ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัดปฏิบัติงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจ า       
ส่วนราชการและจังหวัด 

2547 พระรำชกฤษฎีกำ   
เบ้ียประชุมกรรมกำร 

22 ธันวาคม 2547 พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 5       นิยามคณะกรรมการ  
มาตรา 6(2)   การรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 

มาตรา 9       ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการมสีิทธิไดร้ับเบี้ย
ประชุมเป็นรายครั้งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม  

2553 หนังสือ
กรมบัญชีกลำง 

6 กรกฎาคม 2553 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2553 

เรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม
ของทุกส่วนราชการ  
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2556 หนังสือ
กรมบัญชีกลำง 

29 สิงหาคม 2556 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0406.4/32603 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2556 
เรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจ า       
ส่วนราชการ 

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

2555 หนังสือเวียน  29 พฤษภาคม 2555 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.7/ว6 ลงวันที่ 29 
พฤษภำคม 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 

 การก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ 

 การพ้นจากต าแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อครบ
วาระและการแต่งตั้งแทนที่ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

2557 หนังสือเวียน  25 ธันวาคม 2557 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 
เรื่องแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการ        
พลเรือน : กรณีการเรีย่ไร 

 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการ           
พลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

2553 หนังสือเวียน 

(สมว.) 
30  กันยายน 2553 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ที่ นร 1011/ว43  ลงวันที่ 30 กันยำยน 2553 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสรมิสร้างและพัฒนาใหผู้้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

2556 หนังสือเวียน 

(สมว.) 
21 สิงหาคม 2556 หนังสือส ำนกังำน ก.พ. ที่ นร 1011/ว12 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2556  

เรื่อง การก าชับให้ผู้บังคับบัญชารกัษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมใหม่และอื่นๆ  

2560 รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย                 

ปีพุทธศักรำช  2550 

6 เมษายน  2560  มำตรำ 76  วรรคสำม   
       รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลา่ว 

 มำตรำ 258 ข. (4) )  ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ  ฯลฯ 

2559 มติคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  มีมติมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ   เครืองาม) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการเตรียมการให้เป็นไปตาม 76 วรรคสาม และ
มาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ 

2560 ร่ำงแผนแม่บท      
กำรส่งเสริมจริยธรรม

และรักษำวินัย
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ…. 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2560 ร่ำง พ.ร.บ.จริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

พ.ศ….. 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2560 ร่ำงประมวล
จริยธรรมฯ  

- เตรียมด าเนินการปรับปรุงร่างประมวลจรยิธรรมฯ ใหม่ 

 

 

 
 
 
 

ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2553 หนังสือเวียน 30 กันยายน 2553 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 47 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2553    
เรื่องเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ จ านวน 
4 มิติ   13  ตัวขี้วัด เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือของส่วนราชการตามที่
เห็นสมควร 

2553 มติคณะรัฐมนตรี 12 ตุลาคม 2553 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2553 มีมติเห็นชอบ
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการและได้น าไป
ด าเนินการส่งเสริมส่วนราชการให้สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2551 ยุทธศำสตร์ชำติฯ มิถุนายน 2551 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

พ.ศ. 2551-2555 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ปลูกจิตส านึก คา่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรา้ง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที ่2  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทจุริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้างบุคลากรมอือาชีพปราบปรามการทุจริต 
2557 ยุทธศำสตร์ชำติฯ มกราคม 2557 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2556-2560  
ยุทธศำสตร์ที ่1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการ

ปรับเปลีย่นฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  บูรณการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน      
การทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริตใหก้ับ
บุคลากรทุกภาคส่วน 

2558 มติคณะรัฐมนตรี 24  กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติโดยให้ก าหนด     
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2559 มติคณะรัฐมนตรี 5  มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยเข้าร่วมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.เสนอ  
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

 

 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2551-2555 

และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2559 ยุทธศำสตร์ชำติฯ 14  มกราคม 2559 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมือวในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศสำตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ 

 
2557-
2559 

กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.  
ด าเนินการมาแล้วรวม 3 ปี ดังนี้ 
ปี งบฯ 2557  น าร่อง  259  แห่ง    คะแนนเฉลี่ย   73.04  (ระดับสูง) 
ปี งบฯ 2558  จ านวน  8,197 แห่ง   คะแนนเฉลี่ย  77.95 (ระดับสงู 

ปี งบฯ 2559  รอผลการรายงาน 
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ปี ข้อกฎหมำย วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด 

2555 
 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

8 พฤษภาคม 2555 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8  พฤษภำคม  2555 

เห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชัน  
2555 มติ

คณะรัฐมนตรี 
24 กรกฎาคม 2555 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555  

เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  ในส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และ    ส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง โดยให้ เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ
รองปลัดกระทรวงท าหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกต าแหน่งหน่ึง 

2557 คณะรักษำ
ควำมสงบ
แห่งชำติ 
(คสช.) 

22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้เข้าควบคุมการปกครอง 

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

2557 ค ำสั่ง คชส. 24 พฤศจิกายน 2557 ให้มีศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
2557 ค ำสั่งแต่งต้ัง  15 ธันวาคม 2557 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 127/2557  ลงวันท่ี 15 ธันวาคม2557          

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  (คตช.) 
2558 มติ

คณะรัฐมนตรี 
27  ตุลาคม 2558 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27  ตุลำคม 2558 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติระดับกระทรวง 
ตามมติข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจรติแหง่ชาติครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 

2558 

 

 

มติ  
คณะกรรมกำร
ต่อต้ำนกำร

ทุจริตแห่งชำติ   
 

14  มกราคม 2558 

 

 

มติ คตช.ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2558  
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดา้นการปลูกจิตส านกึและ 
   สร้างการรับรู ้
2. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดา้นการป้องกันการทุจริต 
3. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดา้นการปราบปรามการทุจริต 
4. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดา้นการประชาสมัพันธ์ 
5. คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 

 

กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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2558 ค ำสั่งแต่งต้ัง 
คตช. 

 27  ตุลาคม 2558 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 14/2558   ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตำมองค์ประกอบฯ  ที่ก ำหนด  

2559 มติ
คณะรัฐมนตรี 

 26  เมษายน  2559 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  เมษำยน  2559 

เห็นชอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศปท. ระดับกระทรวง ตามมติข้อสั่งการใน
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2559  โดยให้ ศอตช. ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ   
ส านักงบประมาณ พิจารณายกระดับโครงสร้าง อัตราก าลัง และงบประมาณ และ   
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาเรื่องการจัดตั้งและมอบหมาย
ภารกิจให้ ศปท. ระดับกระทรวง 

2559 มติ
คณะรัฐมนตรี 

 12 กรกฎาคม 2559 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12 กรกฎำคม 2559 

เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติ   การต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ตามที่ ศอตช. เสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวง ปรับเกลี่ยอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เว้นแต่
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย 

(1)  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ โดยมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ห้วหน้า ศปท. ก าหนดหรือมอบหมาย 

(2) หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  มิชอบและ
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการหรือระดบัช านาญการพิเศษ ท าหน้าทีร่ับผดิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือการส่งเสรมิและคุ้มครองจริยธรรม แล้วแต่กรณ ีตามที่
หัวหน้า ศปท.มอบหมาย 
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หลักสูตรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร : ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
2559 คตช. 

มอบหมำย 
 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :   

ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  

 
2559 มติ

คณะรัฐมนตรี 
23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมวันที่ 23 สิงหำคม 2559 ได้มีมติรับทราบสรุปมติ-ข้อ

สั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในส่วนของการด าเนินงานด้านการปลูก
จิตส านึกและสร้างการรับรู้ ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครือ
งาม) ก ากับและให้ข้อแนะน าในการขยายผลการสร้างจิตส านึกไทยไม่โกงใน
ข้าราชการ ให้เกิด การบูรณาการและให้สังคมเข้าใจการท างานของราชการ และ
มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทยรับไป
ด าเนินงานและเป็นหน่วยก ากับ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม 

 
หนังสือเวียนหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับข้ำรำชกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร 

2553 หนังสือเวียน 2 สิงหาคม 2553 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013/ว25 ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 

เรื่อง  การด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

 รูปแบบวิธีการพัฒนาส าหรับข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการ 

 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการ 

 
2559 หนังสือเวียน 23 มีนาคม 2560 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว4 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560  

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการพัฒนาส าหรับข้าราชการทดลองปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 

หลักสูตรเสริมสร้ำงเกียรตภิูมิข้ำรำชกำร :  ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
และกำรพัฒนำข้ำรำชกำร 
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2550 ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

13 กรกฎาคม 2550 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2550  ประกาศ      
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 (ลงนามโดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)  ซึ่งก าหนดให้มี
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท า
หน้าท่ีเลขานุการเพื่อจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

 
2550 แต่งต้ังคณะกรรม

กรรส่งเสริม
คุณธรรม
แห่งชำติ 

25 กรกฎาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ       
การเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรี   

2552 คณะกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรม  

แห่งชำติ 

14 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2552 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) มีมติเห็นชอบ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย ตามค าสั่งที่ 
1/2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  ให้มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษายกร่างวาระ
แห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทย เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 

 
2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(ร่ำง) วำระ
แห่งชำติกำร

ส่งเสริมคุณธรรม
ควำมซ่ือสัตย์

สุจริตและต่อต้ำน
กำรทุจริตของ   

คนไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2554 – 2556 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักงำน ก.พ. 
ส านักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. สภายุว
พุทธิกสมาคมแห่งชาติ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยกร่ำงวำระแห่งชำติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ควำมซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้ำนกำรทุจริตของคนไทยใน 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ปลุกจิตส านึกคุณธรรมความซื่อสัตยส์ุจริตและต่อต้านการทุจรติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   ผนึกก าลังทุกภาคส่วนส่งเสรมิคุณธรรมความซื่อสตัย์สุจริตและต่อต้าน
การทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและองค์กรที่ส่งเสรมิคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2550 
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2559 

 
แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ             
ฉบับท่ี 1 

พ.ศ. 2559 -2564  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม2559  เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1(พ.ศ. 2559-2564) และให้หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนแมบ่ทให้มคีวามชัดเจนและ
เหมาะสม 

 วิสัยทัศน์ :  สังคมไทยมีคณุธรรมเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต สืบสาน
ความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันตสิุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

 เป้ำประสงค์ : สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัตตินตามหลักค าสอนทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏบิัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างยัง่ยืน 

 ยุทธศำสตร์ 

       ยุทธศำสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

       ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบกาบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

       ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสรมิคณุธรรม 

       ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคณุธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

 แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และ
คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 

 ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด 

ให้ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ ปรับปรุง
ระเบียบและก าหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภาครัฐ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนแม่บทฯ ฯลฯ 
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