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R = Rules ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
  U = Unity เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
     B = Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
       B = Beyond service ใส่ใจการให้บริการ 

E = Expertise เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ 
  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 

 



 

 

บทน ำ 

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีวัตถุประสงค์ เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ อย่างครบ
วงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและ
ด าเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู ้ประกอบกิจการยาง  
ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการ
ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการการยาง 
แห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด 

  การบริหารจัดการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน สิ่งส าคัญคือการสร้างความ
เชื่อมั่น และสร้างการยอมรับให้กับผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความส าคัญ 
กับการยึดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่บนพ้ืนฐาน  
ของความถูกต้องและเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม 

  การยางแห่งประเทศไทยจึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยขึ้น เพ่ือให้บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญได้มีแนวทางปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม  
ส าหรับคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กยท. ซึ่งได้มีการจัดท าขึ้นในครั้งนี้ได้รวบรวมใจความส าคัญ  
ของแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยได้รับทราบและน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่ก าหนดไว้เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมใน
องค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่1 

นิยำมศัพท์ 

เจ้ำหน้ำที่   หมายถึง พนักงาน และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย  
    และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย 

คุณธรรม   หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

ศีลธรรม    หมายถึง ความประพฤติท่ีดีที่ชอบ ธรรมในระดับศีล ศีลธรรม 

จรรยำบรรณ    หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของ 
    เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
    ชื่อเสียง ฐานะ และเป็นหลักความประพฤติท่ีใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    ให้เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยมีคุณธรรม และจริยธรรม  

จริยธรรม    หมายถึง ศีลธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่การยาง
    แห่งประเทศไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งในการปฏิบัติ
    ต่อองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม
    เพ่ือการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร     

มำตรฐำนทำงจริยธรรม   หมายถึง หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ควำมเป็นมำ 

  การจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้ าหน้าที่ การยางแห่งประเทศไทยเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยงานของรัฐ” 
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฝ่ายบริหาร แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการ
ของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และ องค์กรอัยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการจัดท าคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
พนั กงานและลู กจ้ า งของการยา งแห่ งประ เทศ ไทย ขึ้ น  เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกับ พระร าชบัญญั ติ 
มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  อีกทั้ ง เ พ่ือให้  ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การยางแห่งประเทศไทย มีแนวทาง 
ในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบ  
ขององค์กรที่มีต่อสังคม จึงได้มีการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กยท. นี้ขึ้น โดยมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 5 ดังนี้  
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มำตรฐำนทำงจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  
           การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

  มาตรฐานทางจริยธรรมตามที่ได้กล่าวมานั้น ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรม ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ 
สภาพคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ 
ที่ควรกระท า หรือไม่ควรกระท าตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
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แนวทำงกำรจัดท ำคู่มือจริยธรรมจรรยำบรรณ 

๑. ผู้ที่ต้องมีประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย  
   ๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
   ๒) ข้าราชการแต่ละประเภท  
   ๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน  
และองค์กรของรัฐรูปแบบอื่น ๆ  

๒. องค์ประกอบหลักของคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ ได้แก่  

   ๑) มาตรฐานทางจริยธรรม 
 - มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 - มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 
 - มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรต่อคู่ค้า 
   2) จรรยาบรรณ 

 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
     - จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อตนเอง 
     - จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อการยางแห่งประเทศไทย 
     - จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงานและลูกจ้าง 
     - จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อเกษตรกรและผู้มาติดต่องาน 
     - จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

 จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง 
     - จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อตนเอง 
     - จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อการยางแห่งประเทศไทย 
     - จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
     - จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อเกษตรกรและผู้มาติดต่องาน 
     - จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
   3) กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ 
   4) การลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

  ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ ด าเนินการจัดท าคู่มือจริยธรรม
จรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประจ าของการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้บังคับแก่ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือให้
สอดคล้องกับ ข้อบังคับคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย 
พนักงาน และลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
  โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร  
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน และเรื่อง ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
จรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 เปน็ต้นไป โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ จรรยาบรรณของผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง 



 

 

-5- 

ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำและข้อปฏิบัติในกำรใช้คู่มือจริยธรรม จรรยำบรรณ 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือจริยธรรม จรรยำบรรณ 

   1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติตน
ตามคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กยท. 
  2. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย มีจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ข้อปฏิบัติในกำรใช้คู่มือจริยธรรม จรรยำบรรณ 

  เพ่ือให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางประเทศไทยทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กยท. ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
   1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยทุกคน ต้องลงนามเพ่ือแสดงถึงการรับรู้
และความเต็มใจในการน าแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณฯ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งหรือท าหน้าที่ในนามของ กยท. 
   2. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยทุกคน ต้องท าความเข้าใจในเจตนารมณ์
นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ และพึงระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญในการเป็นเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย 
  3. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยทุกคน ต้องน าแนวปฏิบัติที่ระบุในคู่มือนี้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าท างาน โดยต้องปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ท างาน
ในมาตรฐานเดียวกัน 
   4. ผู้บังคับบัญชาต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติ 
เป็นแบบอย่างอย่างเคร่งครัด 
  5. กรณีมีค าถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือสามารถ
สอบถามได้ทีก่องการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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ส่วนที ่3 

จริยธรรม 

มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 

ผู้ ว่ าการ พนักงาน และลูกจ้ างต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  
9 ประการดังนี ้

1) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

3) มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีการกระท าที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร โดยถือตามระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่ง

ประเทศไทย 

มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กร 

1) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 

3) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของต าแหน่งหน้าที ่

5) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้งานบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ทีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

6) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  
ตามหลักศาสนา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ตลอดจนละเว้นจากอบายมุขและความชั่วทั้งปวง 

7) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง 
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8) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน และบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
และอัธยาศัยอันดีงาม 

9) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

10) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
สนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ ยึดถือหลักความรับผิดชอบ ผลส าเร็จของงาน และระบบ
คุณธรรมอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของการยางแห่งประเทศไทย 

11) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับ จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 

12) พนักงานและลูกจ้างต้องไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเอง 
13) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กรต่อคู่ค้ำ 

1) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้ง
เปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

2) ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความมีน้ าใจ 

3) ค าร้องเรียนของคู่ค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรมเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของคู่ค้าอย่างรวดเร็ว 

4) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้าและไม่น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ชอบ 

5) พนักงาน และลูกจ้างต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

6) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และ
หลีกเลี่ยงการก าหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า 
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ส่วนที่ 4 

กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

1) ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 

2) การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความในส่วนที่ 3 เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลักของข้อบังคับนี้เป็นความผิดทางวินัย 

3) การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่งตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบพิจารณา 

ส่วนที่ 5  

กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน 

1) กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้ว่าการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าพนักงานหรือลูกจ้างประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรม ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

2) การด าเนินการตามข้อ 1 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางด้านจริยธรรม 

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม 
ข้อ 1 ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร 

3) การสั่งตามข้อ 2 ของผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการนั้น กรณีสั่งยุติเรื่องให้ถือเป็นที่สุด  
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลการนั้นเปลี่ยนแปลงไป กรณีสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้ตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยและ 
การลงโทษพนักงานและลูกจ้างประจ า 
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ส่วนที่ 6 
จรรยำบรรณ 

จรรยำบรรณของผู้บริหำร 

จรรยำบรรณของผู้บริหำรต่อตนเอง 

1) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร 

2) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3) มีทัศนคติและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  
และทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

จรรยำบรรณของผู้บริหำรต่อกำรยำงแห่งประเทศไทย 

1) บริหารงานให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนมติของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการยางแห่งประเทศไทย 

2) บริหารงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ใช้ความรู้ความสามารถ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และรักษาภาพลักษณ์ของการยางแห่งประเทศไทย 

3) รายงานผลการด าเนินงานและสถานภาพของงานที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริง 
4) ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากการท างานให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรง

และทางอ้อม 

5) ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของการยางแห่งประเทศไทย 

6) มุ่งป้องกันและขจัดการกระท าทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจน  
และเด็ดขาด 

7) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
8) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของการยางแห่งประเทศไทยอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้

เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
9) มีความภาคภูมิใจในการยางแห่งประเทศไทย ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และปกป้องการยาง

แห่งประเทศไทย เมื่อถูกให้ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม 

10) ร่วมมือในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

11) ยึดถือประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทยและของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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จรรยำบรรณของผู้บริหำรต่อพนักงำนและลูกจ้ำง 

1) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการท างานที่ดีแก่พนักงาน และลูกจ้าง 
3) หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ  ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและลูกจ้างหรือสร้างความกดดันต่อสภาพ

จิตใจของพนักงานและลูกจ้าง 
4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และการส่งเสริมสนับสนุนความ

เจริญก้าวหน้าของพนักงานและลูกจ้าง 
5) การแต่งตั้งโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างต้อง

กระท าด้วยความสุจริต เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
6) ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
7) ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตาม 
ท านองครองธรรม 

8) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

              จรรยำบรรณของผู้บริหำรต่อเกษตรกรและผู้มำติดต่องำน 

1) ควบคุมดูแลให้งานบริการมีความสุภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

2) จัดให้มีระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย 
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

3) สนับสนุนและร่วมสร้างจิตส านึกของพนักงานในการให้บริการแก่เกษตรกรและผู้มาติดต่องาน 

4) รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรและผู้มาติดต่องานอยางเคร่งครัด และไม่น ามาใช ้
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ 

5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเกษตรกรและผู้มาติดต่องานอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้เกษตรกรและผู้มาติดต่องานทราบล่วงหน้าและหาทางแก้ไขโดยเร็ว  
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จรรยำบรรณของผู้บริหำรต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการรับผิดชอบต่อสังคม 

2) ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท าการหรือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการกระท าใด ๆ ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) สนับสนุนและปฏิบัติ ตนเป็นตั วอย่ างที่ ดี รวมทั้ งเผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

4) วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่การงานและในการปฏิบัติการอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 

จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำง 

จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำงต่อตนเอง 

1) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
2) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ 

3) มีทัศนคติและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำงต่อกำรยำงแห่งประเทศไทย 

1) ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2) ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทยเป็นส าคัญ 

3) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของการยาง 
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

4) มีความภาคภูมิใจในการยางแห่งประเทศไทย และร่วมมือในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้การยาง
แห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

5) ละเว้นการกระท าใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของการยาง 
แห่งประเทศไทย 

6) ละเว้นการด าเนินการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทย 

7) ละเว้นการใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

8) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของการยางแห่งประเทศไทยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวัง 
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

9) ยึดถือประโยชน์แห่งการงานของการยางแห่งประเทศไทยและของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
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จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำงต่อผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 

1) ไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งและระเบียบของการยางแห่งประเทศ
ไทย 

2) ให้ความช่วยเหลืองานของการยางแห่งประเทศไทยทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วย
ท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ 

3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วม
ใจในบรรดาผู้ร่วมงานในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำงต่อเกษตรกรและผู้มำติดต่องำน 

1) ให้บริการเกษตรกรและผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนควรชี้แจ้งเหตุผลหรือค าแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

2) ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
3) ละเว้นการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรหรือผู้มาติดต่องานโดยมิชอบ 
4) รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรและผู้มาติดต่องานอย่างเคร่งครัดและ 

ไม่น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

จรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำงต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง 

1) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 

2) ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระท าการหรือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการกระท าใด ๆ ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) สนับสนุนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้ ง เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

4) วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่การงานและในการ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
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ส่วนที่ 7 

กำรใช้บังคับจรรยำบรรณ 

1) การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ หากเป็นกรณีกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัย 
ต ามข้ อบั ง คั บคณะกรรมการการยา งแห่ งประ เท ศ ไทยว่ า ด้ วย วิ นั ย และการล ง โทษพนั กงาน  
และลูกจ้างประจ า แต่หากเป็นกรณีที่มิใช่เป็นการกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) ตักเตือนด้วยวาจา 
(2) ตักเตือนเป็นหนังสือ 
(3) น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(4) พัฒนาด้านทัศนคติและค่านิยมให้มีจิตส านึกท่ีดีเชิงจรรยาบรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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