
ประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  มำตรำ  ๗๖  วรรคสำม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนด 
ประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ดังกล่ำวและพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มำตรำ  ๕  ได้ก ำหนดมำตรฐำน 
ทำงจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เพ่ือใช้เป็น  
หลักส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๖   
วรรคสอง  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจมีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ
ประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรม  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจจึงจัดท ำประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตน  และรักษำคุณงำมควำมดีที่ผู้บริหำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจต้องยึดถือในกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจนี้ 
“รัฐวิสำหกิจ”  หมำยควำมว่ำ  รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
“ผู้บริหำรและพนกังำนรัฐวิสำหกจิ”  หมำยควำมวำ่  กรรมกำร  ผู้บริหำรสูงสุด  พนักงำน  และ

ลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจ  และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ปฏิบัติงำนอื่นในรัฐวิสำหกิจด้วย   
ข้อ ๓ ผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจพึงประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมตำมมำตรฐำน

ทำงจริยธรรมตำมมำตรำ  ๕  แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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หมวด  ๒ 
จริยธรรมส ำหรับผูบ้รหิำรและพนักงำนรฐัวิสำหกิจ 

 
 

ข้อ ๔ ผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษำจริยธรรม  โดยอย่ำงน้อย 
ต้องปฏิบัติตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  และกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้วยกำรส่งเสริม  สนับสนุน  และพิทักษ์รักษำ 
สถำบันหลักของประเทศ  กำรรักษำผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชำติ  กำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำ   
และกำรเทิดทูนรักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์  รวมทั้งปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยและ  
ไม่แสดงกำรต่อต้ำนหรือกระท ำกำรอันอำจเป็นปฏิปักษ์ต่อสถำบันหลักของประเทศ   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส ำนึกที่ดี   และรับผิดชอบต่อหน้ำที่   ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
อย่ำงตรงไปตรงมำตำมกฎหมำยและตำมท ำนองคลองธรรม  มีจิตส ำนึกที่ดีโดยมีควำมสุจริตใจเป็นที่ตั้ง
พร้อมรับกำรตรวจสอบและผลจำกกำรกระท ำของตน  รวมทั้งค ำนึงถึงจริยธรรมในบริบทที่เป็นสำกล 
ในเรื่องสังคม  สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  และจรรยำบรรณวิชำชีพ   

(๓) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  ด้วยกำรกล้ำตัดสินใจและยกย่อง  
ผู้ที่ท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  และกล้ำแสดงควำมคิดเห็น  คัดค้ำน  หรือเสนอให้มีกำรลงโทษผู้ที่ท ำ  
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งไม่ยอมกระท ำในสิ่งที่ไม่เหมำะสมเพียงเพ่ือรักษำผลประโยชน์หรือสถำนภำพ  
ของตนเอง   

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสำธำรณะ  ด้วยกำรตระหนัก
ถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  มีควำมเสียสละ  และมีจิตสำธำรณะในกำรปฏิบัติหน้ำที่รวมทั้ง  
ไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
และไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  ด้วยกำรรับผิดชอบ  มุ่งมั่น  อุทิศตน  ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  บทบำทและภำรกิจของรัฐวิสำหกิจควำมคำดหวังของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้รับบริกำรและประชำชน  อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  และคิดถึงประโยชน์  
และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ  รวมทั้งค ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรท ำงำน 
ของผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ   

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงธรรม
ปรำศจำกอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติโดยกำรใช้ควำมรู้สึกหรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของ 
ควำมแตกต่ำง  เช่น  เชื้อชำติ  ศำสนำ  เพศ  อำยุ  สภำพร่ำงกำย  สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม  ฯลฯ  
รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ  ใส่ใจ  เคำรพในศักดิ์ศรี  และปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงให้เกียรต ิ
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(๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร  ด้วยกำรด ำรงตน 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินชีวิต  รักษำเกียรติศักดิ์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและมีวินัย  รวมทั้งรักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของทำงรำชกำรโดยรวม 

ข้อ ๕ ข้อก ำหนดจริยธรรมที่รัฐวิสำหกิจจัดท ำขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมำตรำ  ๕   
แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร 
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจนี้  ระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรมว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ
ประมวลจริยธรรม  ข้อก ำหนดจริยธรรม  และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และหลักกำรและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รวมทั้งสอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำควำมเสี่ยงทำงจริยธรรม  และเหมำะสมกับภำรกิจที่มีลักษณะเฉพำะ
ของรัฐวิสำหกิจแต่ละแห่ง 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๖ บรรดำกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
ของผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรม
ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  จนกว่ำรัฐวิสำหกิจจะมีกำรก ำหนดข้อก ำหนดจริยธรรม   
ตำมประมวลจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  13  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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