
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
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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

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(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 
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