
 

 

จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง 

 ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ก ำหนดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งงชำติ เพ่ือใช้ยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 ข้อ ๔ พนักงำน และลูกจ้ำงต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก             
๙ ประกำร ดังนี้ 
 (๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 (๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและมำมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
 (๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 
ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานจริยธรรมของส านักงาน 

 ข้อ ๕ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
 ข้อ ๖ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้ และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
 ข้อ ๗ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย 
เคำรพ และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
 ข้อ ๘ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ต ำแหน่งหน้ำที่ 
 ข้อ ๙ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ       
ขยันมั่นเพียร ทุ่มเทสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ และประชำชนเป็นส ำคัญ 

    ๑ 



 

 

  
 ข้อ ๑๐ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องมุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม 
รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน 
 ข้อ ๑๑ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องพึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ     
มีน้ ำใจ และใช้กิริยำวำจำที่สุภำพอ่อนโยน 
 ข้อ ๑๒ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูล          
ที่เป็นควำมลับจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำร หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดเท่ำนั้น 
 ข้อ ๑๓ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทำงที่ ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน           
ให้เกิดควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดำผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ ๑๔ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนพึงละเว้นกำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่ำเกินปกติวิสัย   
ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หำ จำกผู้มำติดต่องำน หรือผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่ำเกินกว่ำปกติวิสัย 
ก็ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว เพ่ือด ำเนินกำรตำมสมควรแก่กรณี เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือ
กำรให้ตำมประเพณ ี
 ข้อ ๑๕ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนต้องประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยควำมสุภำพ          
มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของ
ผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
 ข้อ ๑๖ พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนพึงดูแลรักษำ และใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ   
ด้วยควำมระมัดระวังมิให้เสียหำย หรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะปฏิบัติต่อทรัพย์สินตนเอง 
 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๑๗ พนักงำน และลูกจ้ำงต้องประพฤติปฏิบัติและวำงตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงเคร่งครัด 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ควรแก่กำรยกย่องให้เป้นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ
ขั้นมีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติของพนักงำนให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๑๘ กรณีมีกำรร้องเรียน หรือปรำกฏเหตุว่ำมีพนักงำน หรือลูกจ้ำงประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ ๑๙ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
สำมคน แต่ไม่เกินห้ำคน เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 
 ข้อ ๒๐ กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมตำมควำมในระเบียบนี้  ต้องให้โอกำสผู้ฝ่ำฝืนได้ชี้แจง
หรือเสนอพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ เพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำที่มีต่อตน 
 ข้อ ๒๑ กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมตำมระเบียบนี้ ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรทำงวินัย              
กำรสอบสวน และกำรลงโทษส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำง ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
  

         ๒ 



 

 

 
หมวด ๔ 

 ข้อ ๒๒ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ ๒๑ แล้ว หำกคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมข้อ ๑๙ 
เห็นว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม และมีค ำสั่งลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำแล้ว ให้ส่วนงำนที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับวินัยของพนักงำน และลูกจ้ำงด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 
 ข้อ ๒๓ กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่         
ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตูจูงใจ ควำมส ำคัญ และระดับต ำแหน่ง
ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืนควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อมแห่งกรณี และเหตุอ่ืนอันควรน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ 
 ข้อ ๒๔ กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัยหรือควำมผิด
ทำงอำญำ ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๕ ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
  ในกรณีเกิดปัญหำในกำรตีควำมหรือกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบประมวลจริยธรรมนี้                   
ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด ค ำวินิจฉัยของผู้อ ำนวยกำรให้ถือเป็นที่สุด 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

                                                                                       ส านักผู้บริหาร 

          ๓ 


