
 
 

สรุป พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(แก้ไขเพิ่มเตมิปี 2562) 

 

ทบทวนหลักการพืน้ฐาน 

พ.ร.ฏ. นีมี้ 7 เปา้หมาย 

เปา้ 1  เกิดประโยชน์สขุของประชาชน (สขุ) 

เปา้ 2 เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ (สมัฤทธ์ิ) 

เปา้ 3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ (คุ้มคา่) 

เปา้ 4 ไม่มีขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น (ลดขัน้ตอน) 

เปา้ 5 มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์ (ปรับปรุง) 

เปา้ 6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (อ านวย) 

เปา้ 7 มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม ่าเสมอ (ประเมิน) 

 

ส่วนที่แก้ไขใหม่ ได้แก่  

 

เป้าที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 

ยกเลิก เร่ือง แผนบริหารราชการแผ่นดนิ (มาตรา 13 , 14 , 15) 

แผนปฏิบตัิราชการ = สว่นราชการตา่งๆ เป็นผู้จดัท า 

1. เปลี่ยนจาก 4 ปี เป็น 5 ปี 

2. ในวาระแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ในท าเป็นแผน 3 ปีไปก่อน วาระตอ่ๆ ไป 

คอ่ยใช้เป็นแผน 5 ปี 



 
 

3. แผนปฏิบตัิราชการจะต้องสอดคล้องกบั 

3.1 แผนปฏิรูปประเทศ 

3.2 แผนแมบ่ท 

3.3 ยทุธศาสตร์ชาติ  

3.4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

3.5 นโยบายท่ี ค.ร.ม. แถลงตอ่สภา 

3.6 แผนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การโอนงบประมาณ 

1. เมื่อก าหนดรายละเอียดการโอนงบประมาณในแผนปฏิบตัิราชการไว้อย่างไร ให้ถือ

ปฏิบตัิตามนัน้  

2. หากอยากท าแตกตา่งจากแผนฯ  

3. หรือ เป็นการโอนงบประมาณจากแผนฯ ที่ลงมือท าแล้วแตไ่ม่บรรลเุปา้หมาย 

4. จะสามารถโอนงบประมาณได้ตอ่เม่ือ ค.ร.ม. อนมุตัิให้ปรับแผนฯ ให้สอดคล้องก่อน 

 

เหตผุลที่ ค.ร.ม. จะสามารถอนมุตัิให้ปรับแผนฯ ได้ 

1. งานตามแผนฯ เดิมไม่บรรลผุล 

2. การใช้งบประมาณตามแผนฯ เดิมหมดความจ าเป็น 

3. งานตามแผนฯ เดิม ไม่เป็นประโยชน์หากปฏิบตัติอ่ไป 

4. หากปฏิบตัิงานตามแผนฯ เดิม จะสิน้เปลืองงบประมาณ 

5. มีความจ าเป็น หรือ ไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ 

 

 

 

 

 



 
 

เป้า 4 การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน  

งานที่สว่นราชการมีภารกิจดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริการประชาชน  

2. ประสานงานกบั 

สว่นราชการด้วยกนั 

ให้ด าเนินการ ดงันี ้ 

1. แผนภมิูขัน้ตอน 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3. รายละเอียดการด าเนินการ 

ข้อ 1. – 3. ให้ประกาศลงใน 

1. ที่ท าการของหน่วยงาน 

2. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการด้วยกัน 

1. ใช้ Platform Digital Center ท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) จดัท าขึน้ 

2. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะต้องจัดท า Platform ให้เสร็จ

ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี พ.ร.ฏ. นีมี้ผลบังคับใช้ (นับแต่วันท่ี  

30 เม.ย. 62) 

 

เม่ือ Platform เสร็จแล้ว 

 ให้หัวหน้าส่วนราชการน า Platform มาใช้กับงาน

บริการประชาชน และงานท่ีต้องประสานงานกับส่วน

ราชการด้วยกนั ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ี Platform เสร็จ 

 ***หากท าไม่ทันในก าหนด ให้รายงาน ก.พ.ร. 

 



 
 

เป้า 5 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

 

ให้สว่นราชการทบทวนภารกิจของตนวา่ 

1. มีความจ าเป็น หรือไม่ ? 

2. สมควรยกเลิก หรือไม่ ? 

3. สมควรปรับปรุง หรือไม่ ? 

4. สมควรเปลี่ยนแปลง หรือไม่ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัในการพิจารณาทบทวน คือ  

จะต้องสอดคล้องกบั… 

1 แผนปฎิรูปประเทศ 

2 แผนแมบ่ท 

3 แผนยทุธศาสตร์ชาติ  

4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

5 นโยบายท่ี ค.ร.ม. แถลงตอ่สภา 

6 แผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

1 งบประมาณ 

2 ความคุ้มคา่ของภารกิจ 

3 สถานการณ์อ่ืนๆ 

 



 
 

 

 

หากมีกรณีตอ่ไปนี ้

1. ยกเลิก 

2. โอน 

3. รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นราชการ  

ทัง้หมด/บางสว่น 

ห้าม 

จดัตัง้สว่นราชการท่ีมีภารกิจเดียวกนั/คล้ายกนั 

เว้นแต่ 

1. มีเหตผุลหรือความจ าเป็นตอ่ความมัน่คงหรือเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือผลประโยชน์สว่นรวมของประชาชน 

 

***ทัง้กรณีที่ 1. และ 2. ก.พ.ร. ต้องเหน็ชอบก่อนจงึ
ตัง้ส่วนราชการได้ 



 กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 

เป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดิน คือ ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรฐั ความมปีระสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั การลดข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การลดภารกิจและ

ยุบเลกิหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแ้ก่ทอ้งถิ่น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ท ัง้นี้ โดยมผูีร้บัผดิชอบต่อผลของงาน  

 
ส่วนกลาง นิติบุคคล ตัง้ รวม โอนเป็น พรบ. ไม่เพิม่คน ยุบ เปลีย่นชื่อ ตราเป็น พรฎ.  ก.พ. ส านกังบคุม 3 ปี  

 

ส านักนายก 

- มฐีานะเป็นกระทรวง นายกเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

- นายกรฐัมนตรีในฐานะหวัหน้ารฐับาล มีอ านาจหนา้ที่ 

ก ากบัโดยท ัว่ไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน / บงัคบั

บ ัญชาขา้ราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่ง / ส ัง่ให ้

ขา้ราชการยา้ยขา้ราชการ / แต่งต ั้งที่ ปรึกษาและ

ขา้ราชการการเมอืง / วางระเบยีบปฏบิตัิราชการ  

- ปลดัส านกันายก รบัผดิชอบควบคุมราชการประจ าใน

ส านกันายกรฐัมนตรี  

-  ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี เป็นกรมขึ้นตรงกับ

นายก ฯ หน ้าที่ ราชการทางการเมื อง มี เลขาธิ การ

นายกรัฐมนตรี (ขา้ราชการการเมือง)มีรองเลขาฝ่าย

การเมือง (ขา้ราชการการเมือง) และรองเลขาฝ่าย

บริห าร (ข า้ราชการพลเรือนสาม ัญ ) ผู ช่้วยเลขา

(ขา้ราชการพลเรือนสามญั) เป็นผูช่้วย  

 - ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี เป็นกรมขึ้นตรงนายก ฯ 

หนา้ที่เกี่ยวกบัราชการของคณะรฐัมนตรี รฐัสภา และ

ราชการในพระองค ์มเีลขาธิการคณะรฐัมนตรี (ขา้ราชการ

พลเรือนสามญั) มรีองเลขา ผูช่้วยเลขา (ขา้ราชการพล

เรือนสามญั)  

- ส านักงานปลดัส านักนายก หนา้ที่ราชการประจ า 

ก ากบัและเร่งรดัการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการใน

ส านกันายกรฐัมนตรี   

กระทรวง 

-โครงสรา้ง (1) ส านักงานรัฐมนตรี (2) ส านักงาน

ปลดักระทรวง (3) กรม  

-กลุ่มภารกิจ 2 กรมขึ้นไป / หวัหนา้ไม่ต า่กว่าอธิบด ี

หรือรองปลดักระทรวง /หนา้ที่เช่นเดียวกบัปลดั / รวม

งานสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพ ัสดุ  การ

บริหารงานท ัว่ไป 

- รองปลดัเพิม่  ก.พ. และ ก.พ.ร. พจิารณา เสนอ ค.ร.ม.  

- ส านักงานรฐัมนตรี หนา้ที่ราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรฐัมนตรี (ขา้ราชการการเมอืง) 

- ส านักงานปลดักระทรวงมีอ านาจหนา้ที่เกี่ยวกบัราชการ

ประจ าท ัว่ไป ก ากบัและเร่งรดัการปฏิบตัิราชการของ

กระทรวง 

   

ทบวง 

ทบวง คือ ส่วนราชการที่สภาพและปริมาณของงานไม่

เหมาะสมที่จะจดัต ัง้เป็นกระทรวง โครงสรา้งและการ

บริหารราชการเป็นไปในลกัษณะเดยีงกบักระทรวง 

กรม 

- แบ่งเป็น (1) ส านกังานเลขานุการกรม   (2) กอง หาก

แบ่งเพือ่วชิาการตราเป็นพระราชกฤษฎกีา  

- หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ - มีหนา้ที่ปฏิบตัิงาน

ใหก้ ับส่วนราชการตามภารกิจ  ไม่มีฐานะเป็นส่วน

ราชการ แต่อยู่ในก ากบัของส่วนราชการนัน้ รายไดไ้ม่

ตอ้งน าส่งเงนิคลงัแผ่นดนิ 

 

ส่วนภูมิภาค 

จงัหวดั 

- มฐีานะเป็นนิติบุคคล ต ัง้ ยุบ เปลีย่นแปลงเขตตราเป็นพรบ. 

- จงัหวดัมีหนา้ที่  น าภารกิจไปปฏิบตัิ  จ ัดการบริการ 

ประสานการช่วยเหลอื จุนเจอืทอ้งถิน่ ตดัสนิตามกฎหมาย 

- แผนพัฒนาจงัหวดั ใหส้อดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจ

ความตอ้งการของประชาชน  

- คณะกรรมการธรรมาภบิาล (ก.ธ.จ.) ผูต้รวจส านกันายก

เป็นประธาน ผูแ้ทนประชาสงัคม ผูแ้ทนสมาชิกสภา

ทอ้งถิน่ภาคธุรกิจเอกชน หนา้ที่สอดส่องตามาตรา 3/1 

- คณะกรมการจงัหวดั คือ คณะหวัหนา้ส่วนราชการ ซึ่ง

ท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบริหาร

ราชการแผ่นดินในจงัหวดั โดยประกอบดว้ย ผูว้่าราชการ

จงัหวดัเป็นประธาน  

- ผูว้่าราชการจงัหวดั สงักดั มท. หนา้ที่บริหารราชการ /

ก ากบัดูแลการปฏบิตัิราชการ / ประสานงานทหาร ตุลาการ 

อยัการ มหาวิทยาลยั ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดิน ครู /

เสนองบประมาณ /ควบคุมดูแลทอ้งถิ่นในจงัหวดั / ก ากบั

พนกังานองค์การของรฐับาลหรือรฐัวสิาหกิจ /บริหารงาน

บุคคล   

-  ไม่มีผู ว้่า ใหร้อง ผู ช่้วย ปลดัจงัหวดั  หวัหนา้ส่วน

ราชการรกัษาราชการแทนตามล าดบั ตดัทอน อ านาจผูว้่า

ตราเป็น พรบ. 

- จงัหวดั เป็น 2 ส่วน (1) ส านักงานจงัหวดั (2) ส่วน

ราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ ัง้ขึ้น 

อ าเภอ 

- ต ัง้ ยุบ และเปลีย่นเขตอ าเภอ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

- อ าเภอหน้าที่ หนา้ที่ของจงัหวดั จดัศูนย์บริการร่วม 

รวมแผนชุมชน ประชาชนไกล่เกลีย่ 

- นายอ าเภอ สงักัด มท. หน้าที่ บริหารราชการ / 

ควบคุมดูแลทอ้งถิ่น/มิไดบ้ญัญตัิเป็นหนา้ที่ของผูใ้ด

เป็นหนา้ที่ของนายอ าเภอ 

- นายอ าเภอไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้ใหป้ลดัอ าเภอ 

หรือหวัหนา้ส่วนตามอาวุโสตาม รกท. ไม่มนีายอ าเภอ 

ใหผู้ว้่าแต่งต ัง้ปลดัอ าเภอ หรือหวัหนา้ส่วน รกท.  

- คณะบุคคลผูท้  าหนา้ที่ไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พิพาทของ

ประชาชน ประกอบดว้ย นายอ าเภอ หรืออยัการประจ า

จงัหวดั หรือปลดัอ าเภอเป็นประธาน และบุคคลที่คู่กรณี

เลือก ขา้งละ 1 คน ไกล่ เกลี่ยเรื่องพิพาททางแพ่ ง

เกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุน

ทร ัพ ย์ไม่ เกิ นสองแสนบาท  /เหมื อนชี้ ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ / ไม่ท  าตามสญัญาใหพ้นกังานอยัการยื่น

ค ารอ้งบงัคบัต่อศาล ใชร้วมท ัง้ กทม.  

- ความอาญา เกิดขึ้ นในอ าเภอ ที่ยอมความกนั ยกเวน้

เพศ ใหน้ายอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอผูไ้กล่เกลีย่ได ้ 

- อ าเภอแบ่งส่วนราชการ (1) ส านกังานอ าเภอ มหีนา้ที่

ราชการท ัว่ไปของอ าเภอนัน้  ๆ (2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่ง

กระทรวง ทบวง กรม ไดต้ ัง้ขึ้นในอ าเภอนัน้ 

ปฏิบตัริาชการแทน (มอบอ านาจ) 

- วตัถปุระสงค ์ สะดวก /คุม้ค่า / 

กระจายการตดัสนิใจ/ไม่เพิม่ข ัน้ตอน - 

- ไม่มอบอ านาจก็ได ้เป็นอ านาจ

เฉพาะ/ นโยบายส าคญั /ตอ้งดูแล

อย่างใกลช้ิด/ อาจไม่เป็นธรรม 

- ก.พ.ร.  วนิิจฉยั มอบท าเป็นหนงัสอื 

- ในกรม อ. ก าหนดหลกัเกณฑ ์หน. 

ส่วน ท าขอ้ตกลงแลว้แจง้ อ.  

- ต่างกรม อ. ท าขอ้ตกลงแจง้ ป. 

- ระหว่างกระทรวง อ. และ ป. ลงนาม

ในขอ้ตกลง 

- ศูนยบ์ริการร่วม มอบตามที่ กพร. 

หรือ ครม. ก าหนด  

- ส่วนราชการมอบ ผวจ. ๆ มอบต่อให ้

หน.ส่วน จว.  หรือ รอง หรือ ปจ. อยู่

ที่แผน จว. หรือ แผนกลุ่ม จว. 

 

 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- ก.พ.ร” นายกหรือรองเป็นประธาน  

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน10คน 

ว า ร ะ  4  ปี  ว า ร ะ เดี ย ว   3  – 5 

คนท างานเต็มเวลา  

- ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการ

ในส านกันายก ขึ้นตรงต่อนายก 

 



 วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ยกเว้น / รัฐสภา ครม. / องค์กรอิสระ /นายกหรือรัฐมนตรีใน

งานทางนโยบายโดยตรง /ศาลกระบวนการพิจารณาคด ีการ

บังคับคดี และการวางทรพัย ์/ศาลปกครอง /นโยบายการ

ต่างประเทศ / ทหาร / กระบวนการยุติธรรมทางอาญา/องค์การ

ทางศาสนา 

  - การยกเว้นไม่ให้น า พรบ. น้ีมาใช้บังคับหน่วยงานใดตรา 

พรฎ.  

 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 

- หน้าที่ / สอดส่องดูแล/ เสนอแนะในการตราพรฎ./รายงาน

ครม. ปีละ 1 ครั้ง 

- มี จ านวน 11 – 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการคน

หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 – 9 คน วาระ 3 ปี  

- ขรก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขา ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ 

- เป็นกลาง ท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เป็น

คู่กรณีเอง / คู่หมั้นหรือคู่สมรส ญาติของภายใน3

ชั้น แต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น /เป็นหรือเคยเป็นผู้แทน

โดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ /เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ นายจ้าง 

มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  

- เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาทางปกครอง

ต่อไปได ้/  ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ /

สิทธิเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ / ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น 

 

การพิจารณา 

- เอกสารภาษาไทย ค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย /คน

ไทยที่จบไม่ต่ ากว่าป. ตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษา / อาจารย์ใน

อุดมศึกษาภาษานั้น / สถานทูตนั้น / สถานทูตไทยในประเทศ

นั้น 

 - ไม่ต้องแจ้งการโต้แย้ง กรณี / จ าเป็นรีบด่วน  การท าค าสั่ง

ล่าช้าออกไป /ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ 

/  โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ / เป็นมาตรการบังคับทาง

ปกครอง 

- ไม่ต้องแสดงเหตุผลและให้คู่กรณีโต้แย้ง / การบรรจุ การ

แต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจาก

งานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง / การแจ้งผลการสอบ / 

การไม่ออกหนังสือเดินทาง / ไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของ

คนต่างด้าว / ไม่ออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว /เนรเทศ 

รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 

1 วาจา (ถ้าคู่กรณีร้องขอภายใน 7 วัน เจ้าหน้าต้อง

ยืนยันค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ) 

2 ท าเป็นหนังสือ มีรายการ วันเดือนและปีที่ท าค าสั่ง ชื่อ

และต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท ามีลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่

ผู้ท าค าสั่ง /ข้อเท็จจริง / ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา 

- การระบุค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง ถ้าไม่ระบุให้นับเวลา

เป็น 1 ปี 

 3 เป็นเครื่องหมาย แสง เสียง แสงหรือสัญญาณ  

-ค าสั่งทางปกครองที่ออกไม่เป็นเหตุให้ไม่สมบูรณ์ ถ้า

ด าเนินการแล้ว/ไม่มีการยื่นขอ/ไม่ได้จัดท าเหตุผล/รับ

ฟังคู่กรณีไม่สมบูรณ์   /ขาดการเห็นชอบตาม

กฎหมาย     

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

- คู่กรณีอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ไม่เป็นเหตุให้ทุเลา 

-  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาภายใน 30วัน ถ้าไม่เห็นด้วยกับ

ให้รายงานผู้มีอ านาจพิจารณา 

- หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด กรณีที่ผู้ท าค าสั่งทาง

ปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการประจ า

จังหวัดหรือส่วนราชการประจ าอ าเภอของ กระทรวง ทบวง 

กรม เดียวกัน 

- อธิบดี ผู้ท าค าสั่งเป็นเลขานุการกรม หน.ส่วนระดับกอง 

- ปลัดกระทรวง ในกรณีอธิบดี 

- นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี กรณีที่ หน.ส่วนขึ้นตรง  

- ผู้ว่า กรณีที่ หน.ส่วน จว. นอภ. จนท.จ จนท.อ  

- ผู้บริหารท้องถิ่น กรณี จนท.ท้องถิ่น 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็น

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- มท.1 กรณ ีผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ งทางปกครองนั้นเอง กรณีไม่มี

ผู้บังคับบัญชา  

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

- ค าสั่งที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระท า

ภายใน 90 นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอน 

- อ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ ถ้า/ ผู้นั้นได้แสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้อง / รู้ถึง

ความไม่ชอบ / ไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง /  

- ค าสั่งให้ประโยชน์แต่ถูกถอนใช้หลักลาภไม่ควรได้ 

- ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอน กรณี /  มี

กฎหมายก าหนด / ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่ก าหนด / 

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  / 4 บท

กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป /อาจเกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

กระบวนการ 

การขอให้พิจารณาใหม ่

- พ้นก าหนดอุทธรณ ์  

- คู่กรณีมีค าขอต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วัน กรณี /มี

พยานหลักฐานใหม่ / คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาใน

กระบวนการ /  เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่ง / 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น

ประโยชน์แก่คู่กรณี 

 

การบังคับทางปกครอง 

- ทุเลาการใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง 

-  การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของและขายทอดตลาด /

อธิบดี ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในกรมท าค าสั่ง /) ผู้ว่ากรณี

เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค / 

- เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเอง ผู้อยู่ในบังคับต้อง

ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ต่อปี 

- ค่าปรับไม่เกิน 2หมื่นต่อวัน ปรับทุก ๆ 15 วัน ผู้มี 

- อ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครอง ได้แก่ / รัฐมนตรี

คณะกรรมการ ไม่เกินสองหมื่น / ปลัดกระทรวง อธิบดี 

ผู้ว่า หรือผู้ว่า กทม. ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพัน /หัวหน้าส่วน

ราชการประจ าจังหวัด นายอ าเภอไม่เกินหนึ่งหมื่น/

ผู้บริหารท้องถิ่น หนึ่งหมื่น  

การแจ้ง 

- ทางวาจา ประสงค์เป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ) 

- เป็นหนังสือ ส่งหนังสือไปยังภูมิล าเนา 7 วันในประเทศ 15 

วันต่างประเทศ  

- ถ้าผู้รับไม่ยอมรับไม่พบผู้รับ ให้ปิดหนังสือต่อหน้าพยาน ) 

เจ้าพนักงานต ารวจ   ข้าราชการส่วนกลาง  เจ้าพนักงานผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่  ก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประจ าอ าเภอ

หรือจังหวัด 

- ผู้รับเกิน 50 คน ปิดประกาศที่ท าการที่ว่าการอ าเภอ พ้น 15 

วันถือว่าแจ้ง 

- ไม่รู้ตัวผู้รับ ไม่รู้ภูมิล าเนา ผู้รับเกิน 100คน ประกาศใน

หนังสือพิมพ์ ถือรับแจ้งพ้น 15 วัน  กองการส่ือสาร   กรมการปกครอง 













 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ความรับผิดโดยหน่วยงานของรัฐ  

 - หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้ เสียหายจากผลของการละเมิด ที่

เจ้าหน้าที่ของตนได้ท าในการปฏิบัติหน้าที่  (ถ้าเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัด

หน่วยใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังต้องรับผิด)ผู้ เสียหายเรียกร้องให้

หน่วยงานชดใช้ได้ 2 วิธี คือ 

  - การฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐต่อศาล (ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้) 

- การเรียกร้องหน่วยงานของรัฐให้ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน / หน่วยงาน

ของรัฐต้องรีบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน /หากผู้เสียหายไม่พอใจ

ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน 

 

การส่งส านวนภายใน 7 วันให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่รายงานเพื่อทราบทุก 3 

เดือนแทน ได้แก่ 

(1) ความเสียหาย  เกิดจากสาเหตุทั่วไป ซึ่งมิใช่การทุจริต เงินขาดบัญชี หรือไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

 ก. ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท  

 ข. ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของ

รัฐ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 ค ความเสียหายที่เกินกว่า ข้อ ก และ ข และหน่วยงานของรัฐ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 75 

ของค่าเสียหายทั้งหมด 

 (2)  ความเสียหายมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

  ก ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้

พิจารณา ให้ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหาย และพิจารณาให้

ผู้เกี่ยวข้องที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาส หรือช่องทางให้เกิดการ

ทุจริตชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหายแล้ว 

  ข ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับต่าง ๆ  และ

ต้องมิได้เกิดจากการทุจริต เม่ือหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระท าดดยจง

ใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย

แล้ว 

 

ความรับผิดโดยตัวเจ้าหน้าที่เอง   

 - เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อหน่วยงานราชการ ต้องรับ

ผิดทางละเมิด ดังนี้ 

(1) การกระท าละเมิดอยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่  

(2) ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง  ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าทีผู่้ท าละเมิดชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวคืนแก่หน่วยงานของรัฐ  

- ค านึงถึงระดบัความร้ายแรงแหง่การกระท า  

- การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ

และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น  

- การไล่เบี้ยข้างต้นมีก าหนดอายุความ 1 ปี แต่ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นละเมิดต่อ

หน่วยงานราชการให้มีอายุความ 2 ป ี

 

กองการส่ือสาร   กรมการปกครอง 



 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

- หมายถึง เพื่อให้เกิดความผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

- มุ่งเน้นให้ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง    

- ก าหนดภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ+นโยบาย ครม.  

- การปฏิบัติภารกิจต้องซื่อสัตย์สุจริต  

- ก่อนเริ่มด าเนิน ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

- ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ

ปรับปรุงมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

- เกิดปัญหาให้แก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ 

- มุ่งเน้นการจัดท าแผน 

- ก่อนด าเนินการต้องจัดท าแผนล่วงหน้า 

-  แผนปฏิบัติราชการมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด 

-  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

- แผนปฏิบัติเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้แก้ไข 

- ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่า  KM KPI  

- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผน 4 ปี น านโยบายของรัฐบาล+ แนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ+ แผนพัฒนา / สลค.+สลน.+สภาพัฒน์ + ส านักงบ ยกร่าง ภายใน 90  

- แผนนิติบัญญัติ โดย สกฤ. เสนอ ครม. กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิก  

- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แผน 4 ปี สอดคล้องกับแผนชาติ  

- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระบุ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณรายได้และ

รายจ่าย ใช้จัดสรรงบประมาณโอนงบไม่ได้ยกเว้นได้รับอนุมัติจาก ครม. เฉพาะภารกิจ

ไม่อาจด าเนินการได้ หรือหมดความจ าเป็น หากท าค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได ้  

 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเน้น

การใช้จ่ายเงิน 

- ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน (Action plant) และต้องเผยแพร่ 

- ท าบัญชีต้นทุนงานบริการสาธารณะ ตาม กก. 

- ค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ รายงานส านักงบ กก. ก.พ.ร. ถ้า

สูงจัดท าแผนลดเสนออีก 

- สภาพัฒน์ ส านักงบ ประเมินความคุ้มค่า ความคุ้มค่า หมายความถึงประโยชน์หรือ

ผลเสียทางสังคม และอื่น ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย) 

-  การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เปิดเผย เที่ยงธรรม  ไม่ต้องถือราคาต่ าสุดเสมอไป 

- ขออนุญาต ระหว่างส่วนราชการ ด าเนินการให้เสร็จภายใน 15วัน มิฉะนั้น หน.ส่วนประมาท

เลินเล่ออร้ายแรง / ตั้งกรรมการเท่าที่จ าเป็น / สั่งราชการเป็นลายลักษณ์อักษร  

 

การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  

- โดยกระจายอ านาจการตัดสินใจ / สร้างระบบการควบคุมติดตาม / ใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ลดขั้นตอน / - กพร. โดยเห็นชอบ ครม. ก าหนดหลักเกณฑ์ 

- จัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด าเนินการ แต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท า

การ + ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

- ป. ผวจ. นอภ. จัดท าศูนย์บริการร่วม ส่งต่อเอกสาร 

 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี ้

- กพร. ดูแล / สรก. ทบทวนภารกิจ หากต้องปรับปรุง เสนอ ครม. ค านึงถึงแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย ครม. งบ ความคุ้มค่า สถานการณ ์

- กรณียุบ สรก. ห้ามมิให้จัดตั้งใหม่ 

- สรก. ทบทวนกฎหมาย ค านึงถึงความสะดวกและลดภาระ ปชช. น าความเห็นของ 

ปชช. ประกอบ 

- สกก.  เสนอปรับปรุงกฎหมายต่อ สรก. ถ้า สรก. ไม่เห็นชอบ ครม. ตัดสิน 

 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

- ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน / กพร. ดูแล  

- ติดต่อสอบจาก ปชช. ตอบภายใน 15 วัน 

- จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศในระบบเดียวกับICT 

- เมื่อมีค าร้องเรียนเป็นหนังสือ จะต้องพิจารณา และแจ้งผล ภายใน 15 วัน 

- ICT จัดระบบสารสนเทศกลาง 

- ส่วนราชการ ขรก. ร้องเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับให้แก้โดยเร็ว 

- งานราชการปกติให้เปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นอย่างยิ่ง รักษาความมั่นคง+ มั่นคงทาง

เศรษฐกิจ+การรักษาความสงบเรียบร้อย+การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงลับได้เท่าที่

จ าเป็น 

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง / ห้ามท า

ข้อตกลงเกี่ยวกับความลับในสัญญา 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

 - จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 

ความพึงพอใจของ ปชช.ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

- ประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชา เป็นความลับ ความสามัคคีของข้าราชการ  

- เงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบ กรณี สรก. ให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน  

- เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ   สรก. ด าเนินงานไปตามเป้าหมายเพิ่มผลงาน และ

ผลสัมฤทธิ์ ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย คุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

 

บทเบ็ดเตล็ด ให้ อปท. โดยการช่วยเหลือของ มท. ท าหลักเกณฑ์ยอย่างน้อยต้องมี

หลัก การลดขั้นตอน+ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ  

 

กองการส่ือสาร   กรมการปกครอง 



สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
๑. การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร 
       มาตรา ๕  มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
       (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
       (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
       (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
       (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
       (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
       มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำ
หรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว 

๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจรยิธรรม 
       มาตรา ๖  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 
        (๑) คณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการการเมือง 
        (๒) สภากลาโหม สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
        (๓) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        (๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน 
        ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้ 
ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย  
       ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐน้ันด้วยก็
ได้ การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ม.จ. กำหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย 



๓. การกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
     มาตรา ๘  กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” 
ประกอบด้วย 
     (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
     (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน 
     (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 
     ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการใน
สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้แทนที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่
บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วม
ประชุมเป็นคร้ังคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็น
กรรมการสำหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 
    ให้สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล และกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ. รวมทั้งให้มีหน้าที่
และอำนาจอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

๔ หน้าที่และอำนาจของ ก.ม.จ. 
    มาตรา ๑๓  ก.ม.จ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
     (๒) กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคล่ือน การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้ง
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม 
     (๓) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวล



จริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
     (๔) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อยต้องให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มีการ
ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 
     (๕) ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     (๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
     (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
     การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กำหนดโดยอาจจัดให้มีองค์กร
ภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

     มาตรา ๑๔  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมตามมาตรา ๖ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๑๓  ให้ ก.ม.จ. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐ 
ใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งการกำหนด
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
    ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ
องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ม.จ. กำหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว 

๕. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
       มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 
ดังต่อไปนี ้
  (๑) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ อาจมอบหมาย
ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือ
คณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 



  (๒) ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน  
  (๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดย
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย 
  มาตรา ๒๐  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มีหน้าที่
กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการกำหนด
มาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่า
ฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยอาจกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

๖. การกำหนดระยะเวลาการจัดทำประมวลจริยธรรมและการรับรองผลใช้บังคับประมวลจริยธรรมเดิม 
      มาตรา ๒๑  เมื่อ ก.ม.จ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๑๔ 
แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กำหนด 
      มาตรา ๒๒  บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไมข่ัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกำหนดประมวลจริยธรรม หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 


