
ประมวลจริยธรรม 
ส ำหรับกรรมกำร  ผูบ้ริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  มำตรำ  ๗๖  วรรคสำม  
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงำนของรฐัใช้เป็นหลกัในกำรก ำหนดประมวล
จริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้น  ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ดังกล่ำว  และพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มำตรำ  ๕  ได้ก ำหนดมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   เพ่ือใช้เป็น
หลักส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น   อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๖   
วรรคสอง  (๔)  แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนด
จริยธรรมและกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๓  
คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน  (กพม.)  ในฐำนะองค์กรที่มีหน้ำที่จัดท ำประมวล
จริยธรรมของกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  จึงจัดท ำประมวล
จริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  เพ่ือใช ้
เป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตนและรักษำคุณงำมควำมดีที่ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน 
ขององค์กำรมหำชน  ต้องยึดถือในกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่   และผู้ปฏิบัติงำน 
ขององค์กำรมหำชนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน 
ขององค์กำรมหำชนนี้ 

“องค์กำรมหำชน”  หมำยควำมว่ำ  องค์กำรมหำชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และองค์กำรมหำชนที่จดัตัง้
ตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ 

“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ   กรรมกำร  อนุกรรมกำร  ในคณะกรรมกำร  หรือ
คณะอนุกรรมกำรขององค์กำรมหำชน  ซึ่งใช้อ ำนำจหรือได้รับมอบหมำยให้ใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  อำทิ  กำรก ำหนดนโยบำยและแผนต่ำง ๆ  กำรบริหำร

้หนา   ๒๙
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OPDC
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



และควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำน  กำรบริหำรกองทุน  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และกำรวินิจฉัย
อุทธรณ ์ เป็นต้น   

“ผู้บริหำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออย่ำงอื่นขององค์กำร
มหำชน 

“เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำน”  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่  พนักงำน  ลูกจ้ำง  และผู้ปฏิบัติงำนอื่น 
ขององค์กำรมหำชนตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรมหำชน   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที ่ และผูป้ฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 

 
 

ข้อ ๓ กรรมกำร  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่  และผู้ปฏิบัติงำนต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด
กระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  โดยอย่ำงน้อยต้องปฏิบัติตนเพ่ือรักษำจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  และ   
กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยกำรแสดงออกถึงควำมภูมิใจ
ในชำติ  ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเป็นส ำคัญ  และยึดมั่นและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งเอกรำช 
และอธิปไตยของชำติให้คงอยู่อย่ำงมีเกียรติภูมิ   ปฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือและเคำรพ 
ในควำมแตกต่ำงของกำรนับถือศำสนำ  ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย  เทิดทูนรักษำไว้ซึ่งสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์  และไม่แสดงกำรต่อต้ำนหรือกระท ำกำรอันอำจเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตส ำนึกที่ดี   และรับผิดชอบต่อหน้ำที่    
ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจริงใจ   ตรงไปตรงมำตำมกฎหมำยและตำมท ำนองคลองธรรม   
โดยไม่กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบในงำนหรืออำชีพของตน  มีจิตส ำนึกที่ดีต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  เสียสละ  ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรวดเร็ว  โปร่งใส  และสำมำรถตรวจสอบได้ 

(๓) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องชอบธรรม   
กล้ำตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง   
กล้ำยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดจำกกำรกระท ำตนเอง  และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นคัดค้ำนหรือเสนอ 
ให้มีกำรลงโทษผู้ที่ท ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งไม่ยอมกระท ำในสิ่งที่ไม่เหมำะสมเพียงเพ่ือรักษำประโยชน์
หรือสถำนภำพของตนเอง 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสำธำรณะ  ด้วยกำรแยก 
เรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่  ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัว   
ไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกต ำแหน่งหน้ำที่  มีจิตอำสำ  จิตสำธำรณะ  และอุทิศตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่   
รวมทั้งไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

้หนา   ๓๐
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(๕) ทุ่มเทและอุทิศตนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  
มุ่งมั่น  ขยัน  อุทิศตน  และอดทน  เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล  และค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ   รวมทั้งปฏิบัติงำน 
และพัฒนำงำนเพ่ือให้ได้ผลงำนที่มีคุณภำพดีกว่ำเดิมและมีมำตรฐำนสูง 

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม  
เสมอภำค  เท่ำเทียม  โดยมีอัธยำศัยที่ดี  ปรำศจำกอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติโดยกำรใช้ควำมรู้สึกหรือ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของควำมแตกต่ำง  เช่น  เชื้อชำติ  ศำสนำ  เพศ  อำยุ  สภำพร่ำงกำย  
สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม  รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ  ใส่ใจ  เคำรพในศักดิ์ศรี  และปฏิบัติ 
ต่อทุกคนอย่ำงให้เกียรติ 

(๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของหน่วยงำนของรัฐ   ด้วยกำรด ำรงตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดี  โดยน้อมน ำพระบรมรำโชวำท  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  หลักค ำสอน 
ทำงศำสนำ  จรรยำวิชำชีพ  มำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  รักษำเกียรติศักดิ์ของควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดี   
รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชำธิปไตยด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและระเบียบวินัยหรือข้อบังคับขององค์กำรมหำชน 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๔ ให้องค์กำรมหำชน  โดยผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำจริยธรรมประจ ำหน่วยงำน  
หรือส่วนงำนที่มีหน้ำที่และภำรกิจในด้ำนจริยธรรม  ธรรมำภิบำลหรือที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล   
หรือคณะกรรมกำรและกลุ่มงำนจริยธรรมหรือส่วนงำนที่มีหน้ำที่และภำรกิจในด้ำนจริยธรรม   
ธรรมำภิบำลหรือที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีอยู่แล้ว   ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 
ที่มีอยู่เดิมต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรมและกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำน 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนกว่ำจะมีกำรจัดท ำกระบวนกำรรักษำจริยธรรมส ำหรับองค์กำร 
มหำชนต่อไป 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  15  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี 

ประธำนกรรมกำรพัฒนำและส่งเสรมิองค์กำรมหำชน 

้หนา   ๓๑
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ตัวอย่างพฤติกรรม 
ตามประมวลจริยธรรม 

สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
และผู้ปฏิบตัิงานขององค์การมหาชน 

 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



  

ตัวอย่างพฤติกรรม 

ตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้  
“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และมาตรา  
๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ (๔) บัญญัติให้ “ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
ภาครัฐเพื ่อจูงใจให้ผู ้มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐและสามารถ
เจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ 
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา” 

 ๑.๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
 ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรม 
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำ
หรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว 



๒ 
 
 มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที ่เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐซึ ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที ่รับผิดชอบ  
ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 
 (๑) คณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการการเมือง 
 (๒) สภากลาโหม สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
 (๓) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู ้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 (๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย  
 ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 
 การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของงหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. กำหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย 

 ๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวล
จริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ก.ม.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร 
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ 

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

 “องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม” หมายความว่า องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
คณะรัฐมนตรี สภากลาโหม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน และองค์กรที่ ก.ม.จ. วินิจฉัยว่าเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ข้อ ๕ ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดทำประมวลจริยธรรม และ
กำหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 



๓ 
 
 ข้อ ๑๒ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม โดยนำหลักเกณฑ์ 
การจัดทำประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ตามที่เห็นสมควร เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
เพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน หรือสาขาวิชาชีพได้ 
 ในกรณีที่พบว่า ข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ. กำหนด  ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว และรายงานให้  ก.ม.จ. ทราบด้วย   

๒. ตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์การมหาชน 

จริยธรรม ข้อที่ ๑  

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ  ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ  
ให้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูมิ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา 
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่แสดงการต่อต้านหรือ
กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปกป้อง ดูแล
รักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ  

✓ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
✓ แสดงออกถ ึ งความเช ื ่ อม ั ่นและสน ับสนุน 

การปกครองระบอบประชาธ ิป ไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

✓ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และ
นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติงาน 

✓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบ ัต ิศาสนกิจ  
สืบทอดและทำนุบำรุงศาสนา 

✓ แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่น เหยียดหยาม 
หรือกระทำการอันเป็นการกระทบกระเทือน
หรือเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ  

 กระทำการอันเป็นการให้ร ้ายหรือก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และ
แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือ
ด้อยค่าความเป็นไทย 

 แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลน
หรือด้อยคา่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

 ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

 แสดงออกด ้วยก ิร ิยาวาจาหร ือการกระทำ 
ในลักษณะที ่ไม่ให้เกียรติหรือไม ่จงรักภ ักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  



๔ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๒ 

ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โดยไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์  
โดยมิชอบในงานหรืออาชีพของตน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
ซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต  โปร ่งใส วางตนเป ็นกลาง  
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบในงานไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

✓ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อื่นด้วยความซื่อสัตยส์จุริต 
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอันก่อให้ 
เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง 

✓ อดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์อันมิควรได้ 
✓ ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ด ้วยความถ ูกต ้องชอบธรรม 

ตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 
✓ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

✓ รับผิดชอบในผลที ่เกิดจากการปฏิบัต ิหน้าที่  
ของตน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ รับผิดและ
แก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 

✓ เคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหาก
จะใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล
นั้น ๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

✓ ระมัดระวังและใส่ใจดูแลรักษาทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 

 แสดงพฤติกรรมหรือกระทำการซึ ่งเป็นการ
ข ัดก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนบ ุคคลกับ
ประโยชน ์ส ่วนรวม รวมถ ึงประโยชน ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ข ัดกันเองกรณีปฏิบัต ิหน้าที่
มากกว่าตำแหน่งเดียว 

 แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งที่ตนหรือ
ผู้อื ่นรู ้ อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน
และความรับผิดชอบ 

 ปฏิเสธ บ่ายเบี ่ยง ไม่ตระหนักในหน้าที ่และ 
ไมอ่ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

 เลี่ยง ปัดหรือปฏิเสธความผิดชอบของตนไปให้
ผู ้อื ่นเมื ่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดขึ้น 
ในการปฏิบัติงาน 

 อาศัยช่องว่างทางการกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการ
กระทำผิดระเบียบปฏิบัติ 

 ใช้เวลาและทรัพยากรของหน่วยงานเพื ่อไป
ทำงานภายนอกให้ผลประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครัว 

 ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง
โดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มา 

 ใช้สิ ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือซอฟท์แวร์ในการ
โจรกรรมข้อมูลข่าวสาร สร้างหลักฐานเท็จ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

  



๕ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๓ 

กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องชอบธรรม กล้าตัดสินใจ 
และยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง กล้ายอมรับผลดีและผลเสีย 
ที่เกิดจากการกระทำตนเอง และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎหมาย หลักวิชาการ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

✓ กล ้าและย ืนหย ัดค ัดค ้านหร ือโต ้แย ้งคำสั่ ง 
ที ่ ไม ่ถ ูกต ้องหร ือไม ่ชอบด ้วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ 

✓ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถชี ้แจงหร ืออธ ิบาย 
ในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจและกระทำอย่างมีเหตุผล 

✓ กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำ
ผิดหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงาน 

✓ เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

✓ ยกย่องหรือให้รางวัลแก่ผู ้กระทำความดี และ
กล้าลงโทษผู ้กระทำผิดอย่างเหมาะสมและ 
เป็นธรรม 

 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำสั่ง คำขู่หรืออิทธิพลใด ๆ 
ในการชักจูงหรือบีบบังคับให้ทุจริตประพฤติ  
มิชอบ กระทำผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

 ปฏิบัติหน้าที่เพียงเพื่อให้ผลงานหรืองานเสร็จ 
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึน 

 ละเลย เพิกเฉย หรือปกปิดเมื่อพบเห็นการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การเรียกรับหรือให้สินบนหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ 

 ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและประชาชน 

 



๖ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๔ 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  ด้วยการแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตำแหน่งหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่แสวงหาประโยชน์  
โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่กระทำการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานโดยยึดถ ือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล โดยแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 

✓ หลีกเลี ่ยงไม่เข้าไปอยู ่ในสถานการณ์ที ่จะได้
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

✓ มุ่งมั ่น เสียสละ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 
หรือให้บริการเพื ่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้รับบริการ  

✓ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยเสียสละและอุทิศตนใน
การช ่วยเหล ือส ังคมหร ือกระทำการอ ันเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม 

✓ ร ักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

✓ ปลูกฝังจิตสำนึกเกี ่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในองค์กร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

 ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล เพื่อส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องจนก่อให้เกิดผลประโยชน์
แก่ตนเอง 

 เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที ่กระทำกับ
หน่วยงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของหน่วยงานนั ้น ไม่ว ่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มี
ความเกี่ยวพันกับตน เช่น ครอบครัว ญาติสนิท 
บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือ
หุ้นส่วนแม้สิ้นสุดการทำงานในหน่วยงานเดิม  

 ไม่รักษาและเปิดเผยความลับขององค์กรเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนทั้งในระหว่างปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสิ้นสุดการทำงานแล้ว 

 

  



๗ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๕ 

ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน อุทิศตน 
และอดทน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคำนึงถึงประโยชน์และ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติงานและพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม
และมีมาตรฐานสูง 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่
ในหน้าที ่ เพื ่อให้งานบรรลุผลส ัมฤทธิ ์ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

✓ ใช้ทรัพยากร งบประมาณและทรัพย์สินของ
หน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน  

✓ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ทันเวลาและสถานการณ์ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

✓ กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงาน 
ติดตามและประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ 

✓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษามาตรฐาน
การปฏิบ ัต ิงาน โดยปรับปร ุงพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง แสวงหาวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

✓ รับฟังความคิดเห็น พร้อมชี ้แจงและอธิบาย
เหตุผลให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

✓ ม ีการค ิดว ิ เคราะห ์  คำนวณผลล ัพธ ์ และ
ผลกระทบอย ่างรอบด ้าน เพ ื ่อให ้ผลการ
ดำเนินงานมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

✓ พัฒนาตนเองทางด ้านว ิชาช ีพและด ้านอ่ืน 
ที่เกี ่ยวข้องให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  
เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ  

 ขาดสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและ
หน้าที่ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานโดยสิ ้นเปลือง และ
เบียดบังนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 ละเลย เพิกเฉยในการปฏิบ ัต ิตามมาตรฐาน 
การทำงานของทีมงานและหน่วยงาน  

 ละทิ้งงานในหน้าที่ หรือหาวิธีการให้งานในส่วนที่ 
ตนรับผิดชอบไปให้เพื่อนร่วมงานทำแทนเมื่อเห็น
ว่างานนั้นอาจไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
หรืองานนั ้นมีความยุ ่งยากซับซ้อน มีป ัญหา
อุปสรรค หรือกรณีอ่ืน ๆ  

 ละเลยหรือไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนเองเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้เหมาะสมกับตำแหน่งหรือความผิดชอบ  

 สำคัญตนผิดหรือเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ
ของตนจนไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

  



๘ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๖ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม  
โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผล
ของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจ เคารพในศักดิ์ศรี และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ด ้วยความเสมอภาค เป ็นธรรม  
โดยละเว้นจากการใช้อคติ และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

✓ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เท่าเทียม และให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สภาพร่างกาย การศึกษา หรือสถานะ
ทางสังคม  

✓ ปฏิบัติหน้าที ่ด้านการช่วยเหลือ ควรตระหนัก 
ถึงกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะ เช่น เด็ก  
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส  

✓ เคารพสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 แสดงออกซ ึ ่ งกร ิยาอาการและวาจาในการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนโดยมีอคติ  
ไม่คำนึงและยอมรับความแตกต่าง รวมทั้งส่อไป
ทางดูหมิ ่น เหยียดหยาม ไม่เคารพในศักดิ ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์ 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายที ่มีความแตกต่างกัน เช่น ความเชื่อ 
ทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 



๙ 
 
จริยธรรม ข้อที่ ๗ 

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐ ด้วยการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ มาใช้  
ในการดำเนินชีวิต รักษาเกียรติศักดิ ์ของความเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ดี รักษาชื ่อเสี ยงและภาพลักษณ์ 
ของราชการโดยรวม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยด้วยการเคารพกฎหมายและ
ระเบียบวินัยหรือข้อบังคับขององค์การมหาชน 

ตัวอย่างพฤติกรรรม : ควรทำ ตัวอย่างพฤติกรรรม : ไม่ควรทำ 

✓ ดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความภาคภูมิใจ
และ เคารพตน เอง ในการปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าที่  
ในหน่วยงานของรัฐ 

✓ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ ทั้งกิริยามารยาท การวางตน 
เพื ่อสร้างความน่าเช ื ่อถ ือให้แก่ตนเองและ
หน่วยงาน 

✓ พึงระลึกอยู่เสมอในการเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที ่ยอมรับ 
เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน 

✓ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล คำนึงถึงความต่างในทาง
ความคิดเห็น ปฏิบัติตามกฎหมาย มีวินัย ใส่ใจ
ส ่วนรวม และร ักษาไว ้ซ ึ ่ งว ัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม 

 ประพฤต ิตนอ ันก ่อให ้ เก ิดความเส ื ่อมเสีย 
ต่อตำแหน่งหน้าที่และหน่วยงาน 

 ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบ ัต ิ กฎหมาย จรรยาบรรณตามว ิชาชีพ 
มาตรฐานหรือข้อบังคับหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของหน่วยงาน 
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