
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

ของ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

............................ 
โดยที่รั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2550 มาตรา 279  กําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท  ใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีสถานะเปน
องคกรของรัฐ  บุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการมีหนาที่ที่
ตองปฏิบัติ เพื่อใหภารกิจในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคการ สังคม และ ประเทศชาต ิ ดังน้ัน  
การปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบใหลุลวงไป ผูปฏิบัติงาน
จึงตองมีคุณธรรม  และ ศีลธรรม  ซึ่งประกอบกันขึ้นเปน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  อันเปนความประพฤติที่ดีงาม
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ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ จึงกําหนดขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการ ผูบริหาร พนักงาน มีความตระหนัก มีความ
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี ควรแก
ความไววางใจ  ความเช่ือมั่นของประชาชน และการดํารง
ตนเปนแบบอยางที่ดีงาม สมกับความเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ดังกลาวขางตน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพจึงไดจัดทํา
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขึ้น  

จึงประกาศประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขององคการขนส งมวลชนก รุงเทพฉบับนี้  เ พ่ือ เปน
มาตรฐานทางจริยธรรม  ที่ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติตอไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  2551 

 
                   (นายปยะพันธ     จัมปาสุต) 
                       ประธานกรรมการบริหารกิจการ  
                        องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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สารบัญ 

 
 บทนํา         1 
 คํานิยาม  3
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม  4 
  และจรรยาบรรณ   
  คณะกรรมการบริหารตอองคการ  4 
  คณะกรรมการบริหารตอพนักงาน  6 
   ระดับบริหาร 
  ผูบริหารตอองคการ 7 
  ผูบริหารตอพนักงาน 8 
  ผูบริหารตอผูใชบริการ และ 11 
   ประชาชน  
  ผูบริหารตอผูรวมประกอบการ 12 
   และหรือเจาหนาท่ี 
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  ผูบริหารตอสังคมสวนรวม 13 
  พนักงานตอตนเอง 14 
  พนักงานตอองคการ 16
  พนักงานตอผูบังคับบัญชา  17 
  และผูรวมงาน 
  พนักงานตอผูใชบริการ ประชาชน  18 
   และสังคม   
 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันม ี 19 
  พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 ระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม 20 
 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปญหา 23 

……………….. 
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ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ของ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

................................... 
1. บทนํา 
ตามรั ฐ ธ รรมนูญแห ง ร าชอ าณ าจั ก รไท ย  

พุทธศักราช 2550 มาตรา 304 ประกอบมาตรา 279 บัญญัติ
ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท 
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสริมสรางจริยธรรม 
คุณธรรมและจรรยาบรรณเจาหนาที่ของรัฐ และปลูกจิต   
สํานึกสังคมไทย  ใหเกิดความรวมมือและขยายผลไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานใหมที่เนน
การปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใส มีจิตสํานึกของความ 
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เปนเจาของ รักษาเกียรติของอาชีพ และมุงมั่นเสริมสราง
พัฒนาคุณประโยชนใหแกองคการ และประชาชนประชาชน  
และประเทศชาติโดยรวม 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม  มีหนาที่รับผิดชอบประกอบ
กิจการเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  โดยการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทาง  
การดําเนินงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพยึดถือ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ และตองดําเนินงาน
ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล  ผูบริหาร และพนักงาน
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนกลไกสําคัญที่สุดใน
การนําองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ทั้งในดาน
การบริหารจัดการดวยระบบบริหารคุณภาพ  ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการอยางแทจริงดวยภารกิจของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  คือการใหบริการประชาชน 
จึงตระหนักถึงความสําคัญของงาน ดวยนโยบายพัฒนา  
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คุณภาพงานบริการอยางตอเนื่อง ใหไดมาตรฐานสากล
ประชาชนพึงพอใจ   โดยมีพนักงานมีสวนรวม ดังนั้น 
เพื่อใหบรรลุภารกิจและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการไปสูระบบการทํางานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ระดับสากล นําไปสูการพัฒนาของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพจึงจัดทําคูมือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร  ผูบริหารและ
พนักงานยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางาน มีจิตสํานึก 
มีความรักและซื่อสัตยตอองคการ  สามารถรังสรรคผลงาน
ใหเกิดประโยชนแกองคการ ประชาชนและประเทศชาต ิ 
อันจะนําไปสูการเปนองคการที่มีมาตรฐานระดับสากลเปน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2. คํานิยาม 
     2.1 องคการ หมายถึง องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ 
     2.2 คณะกรรมการบริหาร  หมายถึง 
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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    2.3 ผูบริหาร  หมายถึง  พนักงานองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพตั้งแตระดบั 8 ขึ้นไป 
   2.4 พนักงาน หมายถึง พนักงานองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
     2.5 ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับการดํา เนินงานขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ซึ่งไดแกผูบริหาร พนักงาน ผูใชบริการ ประชาชน 
และสังคมสวนรวม เปนตน 

สวนท่ี 1 
3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 
 คณะกรรมการบริหารตอองคการ 
                  (1) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับองคการ 

(2) กรรมการตองบริหารงานเพื่อผลประโยชน   
ของรัฐ  องคการ และพนักงาน รวมทั้งรักษาภาพลักษณของ
องคการ 
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(3) กรรมการตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต วางตัวเปนกลาง 

(4) กรรมการตองไมมีสวนไดเสียในกิจการที่
กระทํากับองคการ หรือกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับองคการที่ตนเปนกรรมการอยู 

(5) กรรมการตองหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ผลประโยชนสวนบุคคลตอผลประโยชนองคการ รวมถึง 
     - ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
      - ไมใชความลับขององคการในทางที่ผิด 
      - ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงขัน
ขององคการ 
  - ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของ 
องคการ 

(6) กรรมการตองบริหารงานดวยความ
ระมัดระวัง ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที ่
ของตนภายหลัง 
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(7) กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชน 

อันมิชอบจากการทํางาน 
 (8) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็ม  

ความสามารถ 
(9) กรรมการตองไมเปนผูประกอบการ หรือ

เปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ 
หรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพ
อยางเดยีวกัน  และเปนการแขงขันหรือทําธุรกจิกบัองคการ
ที่ตนเองเปนกรรมการอยู 

(10) กรรมการตองไมกระทําการใดในลักษณะที่ 
มีผลบั่นทอนผลประโยชนขององคการที่ตนเปนกรรมการอยู 

คณะกรรมการบริหารตอพนักงานระดับบริหาร 
(1) ดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนให

การแนะนําดานการบริหารที่เปนประโยชนตอองคการ 
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(2 )  ปฏิบั ติ ตอพนักง านระดับบ ริหารด ว ย
กัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล ซึ่งกันและกันสรางและ
สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการ
พัฒนาองคการ โดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ การมีสวนรวม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ความสอดคลอง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  และการมีเหตุผล 

(3) ประสานงานระหวางกรรมการ และพนักงาน 
ระดับบริหาร  เพื่อใหการดําเนินงานขององคการมีความ
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 

ผูบริหารตอองคการ 
 (1) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู ความ
ชํานาญและทักษะการบริหารจัดการมาใชในองคการอยาง
เต็มความสามารถทุกกรณ ี

(2) รักษาและใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนตอ
องคการ ละเวนการใชทรัพยสินเพ่ือประโยชนสวนตนและ
ผูอื่น 
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(3) จัดทํารายงานทางการบัญชีการเงิน สภาวะ

การแขงขัน ผลการดําเนินงานและขอมูลเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานขององคการอยางถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปอยางสม่ําเสมอ มี
รายละเอียดที่ถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ทันเวลา 
สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได 

(4) ละเวนการเปดเผยขอมูลลับหรือสารสนเทศ
ขององคการ  (ที่ ยังไมได เปด เผยตอสาธารณชน)  เ พ่ือ
แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของ อีกทั้งไม
กระทํ าการใด  ๆ  อันอาจกอให เกิดคว ามขัดแย งทาง
ผลประโยชนขององคการ ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

ผูบริหารตอพนักงาน 
(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยเมตตาธรรมและ

ยุติธรรม เห็นคุณคาและเคารพในเกียรติของแตละบุคคล 
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(2) ดําเนินการบรรจุ แตงตั้ง โยกยายพนักงาน 
ดวยความสุจ ริตและ เที่ยงธรรม  โดยคํา นึงถึ งคว าม รู
ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ ทั้งน้ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกองคการเปนสําคัญ 

 (3) ดําเนินการใหผลตอบแทน ใหรางวัล หรือ
ลงโทษอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล โดยยึดหลักคุณธรรม
เปนที่ตั้ง 

(4) จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ปลอดภัย เอื้อตอการทํางานของพนักงาน ตลอดจนสงเสริม
ใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

(5) สงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงาน  เ พ่ือ เ พ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยใหโอกาสพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึง
มุงเนนใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดภายในองคการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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(6) สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสวน

รวมในการพัฒนาองคการดวยการใหขอคิดเห็น หรือ 
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สามารถนํามาปฏิบัติให
เกิดผลเปนรูปธรรม และเผยแพรขอคิดเห็น หรือขอเสนอ  
แนะใหทราบทั่วกัน 

(7) ดําเนินการตรวจสอบติดตามการรองเรียน 
รองทุกข  แนะนําการบริการของประชาชน ผูโดยสารและ
พนักงานเพ่ือใหไดขอเท็จจริง และแกปญหาที่ เกิดขึ้นให
ลุลวงโดยเร็ว 

(8) เสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน 
และชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  เ พ่ือ
ประโยชนตองานโดยรวม 

(9) ควบคมุ ดูแล และพัฒนาใหพนักงาน
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

(10) สงเสรมิและสนับสนุนการรณรงค เพื่อลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองคการ 
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(11) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทัง้ในดาน
การงานและสวนตัว 

(12) สอดสอง ดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินของพนักงาน 

(13) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

(14) เคารพในความเห็นที่แตกตาง และกลาที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทําของตน 

ผูบริหารตอผูใชบริการและประชาชน 
(1) จัดใหมีการนําระบบคุณภาพมาตรฐานที่เปน

สากลมาใชในการใหบริการ รวมทั้งพัฒนาพนักงานใหมี
ความรูความชํานาญงาน  ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ในการใหบริการ 

(2) รักษาคุณภาพของการใหบริการใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากลและแสวงหาความรูและประสบการณ
ดานการบริหารกิจการองคการ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
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งานบริการอยางตอเน่ือง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ตอผูใชบริการและประชาชน โดยยึดถือความตองการของ
ผูใชบริการเปนสําคัญ 

(3) สนับสนุนและพัฒนางานดานประชา 
สัมพันธและการใหบริการขอมูลขาวสาร เผยแพรขาวสาร 
ประกาศ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวกับการใหบริการอัตราคา
โดยสารและอื่น ๆ 

(4) กวดขัน ดูแล ใหพนักงานทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอประชาชนผูใชบริการ โดยยึดถือความพึง
พอใจของประชาชนผูใชบริการเปนสําคัญ 

(5) ปฏิบัติตอผูใชบริการและประชาชนทุกคน
ดวยความเสมอภาพ เพื่อสรางความประทับใจในการบริการ 

ผูบริหารตอผูรวมประกอบการและหรือเจาหนาที่ 
(1) บริหารงานดวยความโปรงใส ไมเรียก ไมรับ 

หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาและ/หรือ
เจาหน้ี หรือยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนกระทํา 
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การดังกลาว  กรณีมีขอมูลหรือมีพนักงานไดกระทําการ
ดังกลาวตองรีบดําเนินการแกไขใหยุติโดยเร็ว  และพิจารณา
ลงโทษผูกระทําผิดตามกระบวนที่ถูกตอง ชอบธรรมตาม
กฎหมาย 

(2) พึงปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่มีตอผูรวม
ประกอบการและ/หรือเจาหน้ี อยางตรงไปตรงมา ไมเอารัด
เอาเปรียบ กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ใหแจงตอ
ผูรวมประกอบการ และ/หรือเจาหน้ีเพ่ือรวมกันหาทางแกไข 

(3) จัดทําขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของใหแกผู
รวมประกอบการและ/หรือเจาหน้ีอยางถูกตอง 
 ผูบริหารตอสังคมสวนรวม 

(1) พึงจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
เชน  กิจกรรมการ พัฒนาและบ ริการสังคม  กิจกรรม
สนับสนุนการศึกษา  กิจกรรมการกุศล เปนตน ทั้งนี้ ตองไม
กอใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอองคการ 
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(2) รณรงคปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะกอใหเกิด
อันตรายหรือมลภาวะ ตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และระบบนิเวศนที่เกี่ยวของ 

(3) พึงปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงการจัดการความ  
เสี่ยงในความปลอดภัย ทั้งตอตนเอง และผูอื่น 

(4) ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชน ประชาชนสามารถตรวจสอบได 

 (5) ตระหนักในสิทธิ หนาที ่ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของ
สงัคม และกระตือรอืรนในการแกปญหาน้ัน 

พนักงานตอตนเอง 
(1) เปนผูมีศลีธรรมอันดแีละประพฤติตนให

เหมาะสมกับการเปนพนักงานของรัฐ 
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(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะขยัน      

หมั่นเพียร  และอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ถูกตอง เสียสละ
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามภาระหนาที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สตัยสุจริต และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบใหแกตนเองหรือผูอื่น 

(4) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนา
ตนเองโดยแสวงหาความรูและประสบการณในการทํางาน
เพิ่มเติม  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 (5) ดํารงตนอยางเรียบงาย ประหยัด อดออม 
และยึดหลักการพึ่งตนเองเปนสําคัญ 

(6) ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติงานโดยยึด
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง โดยเฉพาะที่ประชาชนจะ
ไดรับ และไมมุงแสวงหาความดคีวามชอบจากผูมอีํานาจ 
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(7) ดํารงชีวิตพอประมาณ มีความซื่อตรง ไมพึง

ยึดถอืเอาทรัพยสนิของผูอื่นมาเปนของตน และเบียดเบียน
ผูอื่นไมวากรณีใด ๆ  

พนักงานตอองคการ 
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสจุริต ปราศจากอคติ

และไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน
ตนเองและผูอื่น 

(2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถให
เกิดผลด ีโดยคาํนึงถึงประโยชนองคการและสังคม 

(3) ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา พรอมที่จะ
อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัตงิานขององคการอยาง
เต็มที่ 

(4) มีความรัก ความภาคภูมิใจในองคการ 
ปกปองและดูแลรักษาช่ือเสยีง และภาพลักษณขององคการ 

(5) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินขององคการอยาง
ประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลือง
เสมือนปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
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(6) พนักงานตองระมัดระวังการแสดงความ

คิดเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจมผีลกระทบตอ
ช่ือเสียงและการดําเนินงานขององคการ 

(7) พนักงานตองไมนําขอมูลที่ตนไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ไปใชในทางมิชอบ หรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
ใหบุคคลใดบคุคลหนึ่งที่ไมมีสวนเกี่ยวของ 

พนักงานตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
(1) เปนผูมีระเบียบวินัย ไมกระทําการใด ๆ อัน

เปนการไมเคารพนับถอืผูบังคบับญัชา 
(2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความ

รวมมือ ชวยเหลือผูรวมงานทั้งในดานใหความคิดเห็นและ 
แกปญหารวมกัน  รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

 (3) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคค ีรวม
แรงรวมใจกันในระหวางผูรวมงาน ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
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(4) ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของ 
ดวยความสุภาพมีนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธอันดี 

(5) พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตนเอง 

พนักงานตอผูใชบริการ ประชาชนและสังคม 
(1) พึงใหบริการตอผูใชบริการประชาชนอยาง

เต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ 
มีความจริงใจ และใชกิริยา วาจา ที่สุภาพออนโยน 

 (2) เขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนและ
สงเสริมความรู ความเขาใจในทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ  เพื่อสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดย 
สวนรวมใหเจริญกาวหนา  ทั้งนี้ ตองไมกอใหเกิดความ
เสียหายตองานขององคการ 

 (3) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใด ที่ใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตองานหรือผูซึ่งอาจ
ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที ่
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(4) พึงปฏิบัติตนใหผูใชบริการและประชาชน 

ยกยองวาเปนแบบอยางที่ดีในการใชรถใชถนนรวมกัน และ
ในการชวยรักษาสภาพแวดลอม 
              4. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมขุ 
 พนักงานตองยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยางนอย
ตองวางตน ดังน้ี 

(1) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
สนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 

 (2) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิด
องคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาทไมวา
ทางกาย หรือทางวาจา 
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สวนที่ 2 
          5. ระบบการใชบังคับประมวลจรยิธรรม 

 (1) โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใชกฎที่มีโทษ
ทางอาญา การตีความประมวลจริยธรรมนี้ ไมพึงคํานึงถึง 
แตเฉพาะถอยคําสํานวนที่เปนลายลักษณอักษร และการ
ประพฤติผิดจริยธรรม มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะที่บัญญัติไว 
ชัดแจงในประมวลจริยธรรมนี้เทานั้น ทั้งไมพึงตีความอยาง
แคบ  จนทําใหผูกระทําการอันวิญูชนเห็นวาละเมิด
จริยธรรม กลับไมตองรับผิดตามประมวลจริยธรรมน้ี ใน
กรณีที่มีขอสงสัยตองตีความประมวลจริยธรรมนี้ ตอง
ตีความใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมเปนสําคัญ ทั้ง
ตองมุงสรางสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรต ิ
ศักดิ์ศรีพนักงานองคการของรัฐที่สรางความไววางใจและ  
เช่ือมั่นของปวงชน และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม
เปนสําคัญ 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


21 
 

(2) ในกรณีที่มีการขัดหรือแยงกันระหวาง
ประมวลจริยธรรมน้ี กับหลักศาสนา ประเพณ ีหรือนิยมของ
สังคม ใหวินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตามประมวลจริยธรรมนี้ แต
การลงโทษจะลงโทษเพียงใดก็ได ตามควรแกกรณี 

(3) การฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมน้ี
เปนความผิด ตามกรณี  สวนจะเปนความผิดวินัยรายแรง
หรือไมรายแรงใหวินิจฉัยตามลักษณะการฝาฝน ความจงใจ
หรือเจตนา  การหลีกเลี่ยงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด 
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงและหนาที่ของ
ผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพ 
แวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน หรือเหตุอื่น
อันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา 

(4) ใหนําความในขอ (3) ของสวนที่ 2  มาใชกับ
การวินิจฉัยการฝาฝนตามขอน้ีโดยอนุโลม ใหผูบังคับบัญชา 
ดําเนินการดังตอไปนี้กับพนักงานผูไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
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 4.1 ตักเตือนดวยวาจา 
 4.2 ตักเตือนเปนหนังสือ 
 4.3 นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 4.4 สั่งใหพนักงานผูฝาฝนไดรับการพัฒนา
ดานทัศนคติ และคานิยมใหมีจิตสํานึกที่ดีเชิงจริยธรรม   

 (5) ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานมีหนาที่สงเสริม
จริยธรรม โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 
      5.1 ในการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ยายหรือโอนพนักงาน ใหใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู
นั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 
 5.2 ปลูกฝงจริยธรรมใหพนักงานใหม จัด
พนักงานลงลายมือช่ือรับทราบประมวล จริยธรรม จัดใหมี
สมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมแตละคน 
รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหารและ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ 
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      5.3 ประเมินการปฏิบัติจริยธรรมของ
พนักงานแตละคน 
      5.4 คุมครองพนักงานผูปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 
      5.5 ยกยองพนักงานและหนวยงานที่ถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีโดยเครงครัด 
 (6) กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีผู
ประพฤติปฏิบัตฝิาฝนประมวลจริยธรรมใหผูบังคบับัญชา
เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปญหา 

ในทางปฏิบัติหากเกิดปญหาความไมชัดเจนหรือ
ปญหาอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว  ใหพนักงานนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน รวมกันพิจารณาหาทางแกไข
หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับกรณีนั้น ๆ  

 
................................... 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

