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คํานํา 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึง

พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการ
สาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนรวมถึงพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรม ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ 7 ประการ โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก
สําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานท่ีจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังคณะรัฐมนตรีได้มมีต ิเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ.2562 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 อจน.จึงได้จัดทํา “คู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ อจน.” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อจน. ใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค์กรของ อจน. 
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สารจากประธานกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย  
 

  องค์การจัดการน้ําเสียเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปการท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางน้ําใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาองค์การจัดการน้ําเสียให้ความสําคัญ
ต่อการบริหารองค์กรภายใต้หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการบริหาร
จัดการองค์กรในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสียในการกํากับดูแล
องค์กร การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือมุ่งสู่ทิศทางและวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในหรือการจัดการทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ขององค์กร  
การป้องกันการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารจัดการดังกล่าวล้วนอยู่บนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับ 
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและคํานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักดีว่าการร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
จะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ 

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้องค์การจัดการน้ําเสีย
ดําเนินกิจการ และบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ท้ังเป็นการส่งเสริมระบบการกํากับดูแลท่ีดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์  
ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นสําคัญและมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม 
โดยกําหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสียสําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ําเสีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตติน
ให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี 
และการนําองค์กรขององค์การจัดการน้ําเสีย  

 

 

 

 

 

(นายพรพจน์  เพ็ญพาส) 
ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
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หน้า 1 

สารจากผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

  “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสีย” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางการปฏิบัติ ท่ีจะส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆ ขององค์การจัดการน้ําเสียบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้ปรับปรุงและทบทวนเนื้อหาสาระให้ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในปัจจุบัน 
อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค์กร ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อมในกระบวนการขององค์การจัดการน้ําเสีย ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการบริหารจัดการลูกค้า จึงได้กําหนดพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ําเสีย ท่ีมีความแตกต่างกันตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
แต่ละระดับอย่างชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจและนําไปปฏิบัติ 

  ในนามของผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย จะขอยึดถือและประพฤติตนตามข้อกําหนด
ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสีย เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ําเสีย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าพนักงาน และลูกจ้างองค์การจัดการน้ําเสีย
ทุกท่านจะยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสีย 
อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเช่นกัน  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

(นายชีระ วงศบูรณะ)                                 
ผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 
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หน้า 2 

หนังสือลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
 

หนังสือลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการนํ้าเสยี 
  

 ข้ าพ เจ้ าได้ อ่ านคู่ มื อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ขององค์ การจัดการน้ํ า เสียแ ล้ ว  
ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และขอแสดงความมุ่งมั่นในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสียอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนําแนวปฏิบัติต่างๆ  
ไปใช้ในการปฏิบัติ หน้าท่ี เพ่ือร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น 
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

  

 
  
         ลงชื่อ ...........................................................  
             (.........................................................)  
      ตําแหนง่ ......................................................  
          วันท่ี    ..................................................... 
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หน้า 3 

 

 

หมวด 1  

บททั่วไป 
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หน้า 4 

ความเป็นมา 

องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2538 ด้วยเหตุผลท่ีว่า ปัญหาน้ําเสียในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาน้ําเสียต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น องค์การจัดการน้ําเสีย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
จัดการน้ําเสียองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ.2538 และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปีพ.ศ. 2540และ                  
พ.ศ.2548 ปรากฎในมาตรา 6 (หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ภายในเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสียและการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสียท้ังในและนอกเขต
พ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย รวมท้ังบริการหรือกิจการต่อเนื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน 
เชิงเศรษฐกิจ” โดยวัตถุประสงคเ์พ่ิมขึ้นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสียท้ังในและ
นอกเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย เพ่ือให้องค์การจัดการน้ําเสียมีอํานาจครอบคลุมในการจัดการระบบบําบัด             
น้ําเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง 
“เขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย” หมายความว่า พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพ้ืนท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด              
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 3 (หน้า 2) และมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.2558 
และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 5) (ปัจจุบันขยายเขตพ้ืนท่ีจัดการนน้ําเสียครอบคลุม 
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ) หลังการโอนย้ายกิจการไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและน้ําเสีย เป็นประเด็นสําคัญท่ีหลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ           
ในการดําเนินงาน มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวคิด                
การบริหารจัดการน้ําเสียแบบบูรณาการ (Integrated Wastewater Management) มุ่งเน้นแนวทาง              
การบริหารจัดการเชิงระบบมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการให้ความสําคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้วยเหตุนี้การดําเนินการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําจึงเป็นภารกิจสําคัญของ
ประเทศท่ีต้องรีบดําเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ           
อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป 
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กระทรวงมหาดไทยได้ดํ าเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ํ าเสียมาเป็น ลําดับ  
โดยคํานึงถึงการลดการปล่อยน้ําท้ิงจากแหล่งกําเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงจากแหล่งกําเนิดให้ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ถึงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน้ําเสียนั้นยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางระบบ การรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขนาดของการประกอบการ หรือชุมชน ระบบในการบําบัด             
น้ําเสียนั้นมีท้ังท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและความรู้ท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหา 
น้ําเสียตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากลไก ท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

อนึ่ง สถานการณ์ปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าปัญหาเรื่องของทรัพยากรน้ํา ท้ังในด้านน้ําท่วม            
ภัยแล้งและคุณภาพน้ํา การดําเนินนโยบายของภาครัฐจึงได้มุ่งเน้นในการท่ีจะศึกษารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมใน
การท่ีจะใช้น้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ําและเป็นการเพ่ิมมูลค่าและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําท่ีผ่านการบําบัดท่ี 
ได้ตามมาตรฐาน องค์การจัดการน้ําเสียได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมประสานและสนับสนุนให้การบริหารจัดการของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีดําเนินการ โดยองค์การจัดการ 
น้ําเสียนั้นสามารถส่งผ่านน้ําท่ี ผ่านการบําบัดไปยังหน่วยบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการต่างๆ ได้สามารถนําน้ําเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้ตอบสนองต่อศักยภาพและความต้องการ
อย่างแท้จริง 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสียได้ตระหนักถึงความสําคัญและ
บทบาทองค์กรในการทําหน้าท่ีการจัดการน้ําเสียให้กับท้องถิ่นและผู้รับบริการแต่ด้วยสถานการณ์               
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ เงื่อนไขทางสังคมและข้อจํากัดด้านงบประมาณ ความเข้มแข็งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีจํากัด ดังนั้น               
การพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการน้ําเสียให้กับพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสียจึงให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ 
3 ประการ คือ 

 1. องค์ประกอบด้านการบูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติงาน (Clustering) โดยเฉพาะ
กลุ่มภารกิจด้านส่ิงแวดล้อมและด้านทรัพยากรน้ํา 

 2. องค์ประกอบด้านความพร้อมขององค์กรท้ังในด้านนโยบาย/แผนงาน งบประมาณ 
บุคลากร และบทบาทภารกิจ (Core Function) 

  3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (Empowerment) 
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ดั งนั้ น  องค์ การจัดการน้ํ า เสีย จึ งมี ค วาม จํา เป็ นต้ องพัฒ นาระบบกลไกรองรับ                     
การดําเนินงานให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนท่ีสอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศ                 
การดําเนินกิจการขององค์การจัดการน้ําเสียจึงต้องมีการปรับตัว เพ่ือให้รองรับการดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย รวมท้ังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ         
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : 
HPO) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถผลักดันองค์กร
ไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังเป็นการยกระดับสมรรถนะขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจให้มี
ขีดความสามารถในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

 
วิสัยทัศน์ 

“บรหิารจัดการน้าํเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน ภายในปี 2569” 
 

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งมัน่ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าท่ี 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
องค์การจัดการน้ําเสีย ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังเนน้ให้

บุคลากรขององคก์รเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าท่ีสุด 
 

พันธกิจ 
1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ัวประเทศ 
2) ปรับปรุงฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ัวประเทศ 
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ํ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในเชิงเศรษฐกิจ 
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ที่มาของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึงพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของ              
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการ
สาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนรวมถึงพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้มีกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามระบบบคุณธรรม ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเป็น 
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ 7 ประการ โดยให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานท่ีจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ให้กรรมการ
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยายบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 โดยอาศัยความในมาตรา 23  
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ.2538 องค์การจัดการน้ําเสียจึงกําหนดให้มี  
“คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการน้ําเสีย” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
องค์การจัดการน้ําเสียพึงรับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการ
น้ําเสีย เพ่ือนํามาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลีกเล่ียงมิให้เกิดการฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณตามท่ีกําหนด คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการ 
น้ําเสียจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามครรลองครองธรรมและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้สอดคล้องตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค์กรของ อจน. 
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คํานิยาม 

อจน.  หมายถงึ องค์การจัดการน้ําเสีย 

กรรมการ  หมายถงึ ประธานกรรมการ อจน. กรรมการ อจน. และหมายถึง  
      กรรมการ อนกุรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ อจน. ไดแ้ต่งตัง้ 
      ให้ปฏิบัตหินา้ท่ีหนึ่งด้วย 

ผู้บริหาร  หมายถงึ ผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้อํานวยการฝ่าย/ผู้อํานวยการสํานกั 

ขึ้นไปจนถึงผู้อํานวยการ อจน. 

ผู้ปฏิบัติงาน หมายถงึ พนักงานและลูกจ้างของ อจน. 

คู่ค้า  หมายถงึ ผู้ขายสินคา้ ผู้รบัจ้าง และ/หรือใหบ้ริการท้ังท่ีเปน็  
      นิติบคุคลและบุคคลธรรมดาแก่ อจน. 

จริยธรรม  หมายถงึ ข้อประพฤติปฏิบตัิที่ดงีาม ถกูต้องตามหลักศีลธรรม  

อันพึงปฏิบตัิตอ่ตนเอง ผู้อืน่ ซึ่งเมื่อปฏิบัตแิล้ว 

เป็นประโยชนต์่อสังคมเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกนัได้อย่าง 

สันติสขุ 

จรรยาบรรณ หมายถงึ หลักความประพฤติอนัเหมาะสม ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร  
      และผู้ปฏิบัตงิาน อจน. ตอ้งยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชือ่เสียง 
      และเกียรติภูมิของ อจน. 
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หมวด 2 

จรรยาบรรณของ อจน. 
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จรรยาบรรณ 
 

อจน. กําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณต่อผู้มี ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพ่ือใช้ เป็นมาตรฐาน                      
การปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรของ อจน. ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา                 
โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหารและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน                
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อจน. รับรู้และเข้าใจพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบท
หน้าท่ีความรับผิดของแต่ละบุคคลและให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี อจน. 
คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่งทางการค้าและสังคมส่วนรวม 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
 

พอเพียง ความเพียงพอในการใช้ชีวิตแบบทางสายกลางไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบท้ังสามารถ 
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงได้ 

 

วินัย  การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนท้ังวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และเคารพกฏหมาย 

 

สุจริต  ความซื่อตรง ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความถูกต้อง ความเป็นธรรม 
ท้ังปวง ท้ังยังต้องกล้าปฏิเสธการกระทําท่ีไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล
อื่นท่ีจะทําให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

 

จิตอาสา  การเป็นผู้ท่ีใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท่ีมิใช่หน้าท่ีของตนด้วยความรัก เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทําอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัย 
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ส่วนท่ี 1 จรรยาบรรณของกรรมการ อจน. 
 

คณะกรรมการ อจน. อนุกรรมการ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าท่ีกํากับ ควบคุมดูแล
การบริหารองค์กร ตัดสินใจ วางแผนนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของ อจน. และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ถูกต้อง คณะกรรมการ อจน. จึงเห็นควรจัดให้มีจรรยยาบรรณของกรรมการ                    
เพ่ือกําหนดขอบเขตการดําเนินงานให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมของการเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้อง
ดํารงตนหรือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ อจน. 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร พนักงาน และรักษาภาพลักษณ์องค์กร 

3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักไฝ่การเมืองและวางตัวเป็นกลางเพ่ือผลประโยชน์
ของรัฐองค์กร พนักงาน 

4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าท่ีของกรรมการ
ในภายหลัง  

5. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

6. ปฏิบัติและดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของ อจน. รวมถึงข้อกําหนดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น              
ในอนาคต 

7. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีกระทํากับ อจน. หรือกิจการท่ีมี ลักษณะเป็น                 
การแข่งขันกับ อจน. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

8 . ห ลีก เล่ียงความขัดแ ย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม                       
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 

 8.1 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

 8.2 ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด 

 8.3 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า 

 8.4 ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาขององค์กร 

9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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10. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ถือหุ้นสําคัญหรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือ              
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจกับ อจน. ไม่ว่ากระทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

11. ไม่กระทําการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ใน อจน. ในลักษณะ 
ท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ อจน. หรือ เอื้อประโยชน์ให้บุคคล/นิติบุคคลใหม่ๆ ไม่ว่าจะทํา                     
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

กรณีมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดกันกับผลประโยชน์ของ อจน. ซึ่งอาจมีผลทําให้การตัดสินใจ  
ในการดําเนินงานไม่โปร่งใสและเป็นธรรมเกิดขึ้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดเผยข้อมูล              
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้คณะกรรมการ อจน. ทราบ                     
และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ อจน. อย่างเคร่งครัด 

 

ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร อจน. 
 

ผู้บริหาร ถือเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัในการทําหนา้ท่ีบรหิารงานและกํากบัดแูลการดาํเนินงาน
ของ อจน. ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ อจน. 
เป็นสําคัญ ผู้บริหารจึงมีบทบาทหน้าท่ีซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงในการนําพาหรือขับเคล่ือน อจน. ไปสู่
ความสําเร็จในทุกๆ ด้าน ดังนั้น อจน.จึงได้กําหนดหลักความประพฤติอันเหมาะสมท่ีผู้บริหารต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิขององค์กรไว้ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อ อจน. 

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความ                
เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ อจน. 

1.2 บริหารงานด้วยความรอบคอยอย่างระมัดระวัง อย่างเต็มกําลังความสามารถ               
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ อจน. 

1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด
ความสามารถ 

1.4 ปฏิบัติหน้าท่ี โดยคํานึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ใช้ทรัพยากรของ อจน.               
อย่างส้ินเปลือง จัดการ ดูแลทรัพย์สินของ อจน. มิให้เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

1.5 รายงานสถานภาพของ อจน. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสม่ําเสมอ 

1.6 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของ อจน. ท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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1.7 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

1.8 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ อจน. 

1.9 ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ อจน. 

1.10 พึงปกป้อง อจน. จากการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมท่ีอาจส่งผลให้ 
อจน. ได้รับความเสียหาย 

ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและกํากับดูแล 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีให้เปน็ไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
อจน. อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประโยชน์สูงสุดของ อจน. ตามประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ อจน. 

2. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน 

2.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามค่านิยมองค์กร เพ่ือเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีดีงาม 

2.2 เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทางอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมาและกํากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน 

2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

2.5 พึงระลึกอยู่เสมอว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน 
อจน. ท่ีสําคัญท่ีสุด 

2.6 การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลหรือการลงโทษผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการ               
ด้วยความสุจริต ใจ ด้ วยความเป็นธรรมและคํานึ งถึ งความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 
ตามความเหมาะสม 

2.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้  สมรรถนะ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ   

2.8 รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางนําไปปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.9 ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2.10 ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้านความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
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2.11 เน้นยํ้าให้ ผู้ปฏิบัติงานทําความเข้าใจในมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาท 
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณตามท่ี อจน.กําหนด 
อยู่เสมอ 

2.12 เปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็นหรือท้วงติงการดําเนินงานของ อจน. 
ท่ีขัดต่อกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

2.13 ให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทํางาน 
ของ อจน. 

2.14 ยํ้าเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรของ อจน. อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.15 พึงเอาใจใส่ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังด้านการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ
และรับฟังความคิดเห็น 

2.16 ไม่กระทําการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

2.17 หลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดัน 
ต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใด ท่ีมิได้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน 

 3.1 ให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

 3.2 ให้บริการต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเต็มใจ 

 3.3 พึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

 3.4 ตอบสนองการร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนอย่างรวดเร็วและดีที่สุด 

 3.5 รักษาความลับของลูกค้าและประชาชน 

 3.6 รักษาคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

 3.7 พัฒนาช่องทางท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 3.8 ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อสัญญาท่ีมีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด 

 3.9 แจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาได้ 
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 3.10 สร้างนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชน เพ่ือให้ลูกค้าและ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสม่ําเสมอ 

 3.11 ไม่ทําให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา ราคา ปริมาณ
หรือเงื่อนไขในการให้บริการ 

 3.12 ไม่แสวงหาผลกําไรเกินควรและกําหนดเงื่อนไขสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ประชาชน 

4. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

 4.1 ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า 

 4.2 พึงเปิดเผยรายละเอียดให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบถึงการรับหรือจ่ายผลประโยชน์
โดยสุจริต 

 4.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ท้ังเรื่อง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ําประกันและเรื่องอื่นๆ ตามท่ีได้ 
ตกลงกันไว้ 

 4.4 แจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ 

 4.5 รายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องและตรงเวลา ให้แก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่าง
สม่ําเสมอ 

 4.6 เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพ่ือประโยชน์ของ อจน. 

ผู้บริหารต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ และต้องปฏิบัติต่อคู่ค้ า และ/หรือเจ้าหนี้บน พ้ืนฐานของความเป็นธรรม ซื่อ สัต ย์ สุจริต                 
และต้องไม่นํามาซึ่ งความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงขององค์กร หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ โดยคํานึงถึง                    
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

5. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

 5.1 พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี 

 5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

 5.3 ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย                
โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
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ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน เสนอแนะ ต่อคู่แข่งทางการค้า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานของทางราชการ รวมท้ังกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ท้ังนี้ ไม่ควรกระทําการด้วยวิธีใด 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความลับหรือข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม 

6. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม 

 6.1 คืนผลกําไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมอย่างสม่ําเสมอ 
(กิจกรรม CSR) 

 6.2 ปลูกฝังจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน              
ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 6.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มกีารปฏิบัตติอ่สังคมส่วนรวมอย่างเครง่ครดั ตามเจตนารมณ์ของ
กฏหมาย และกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 6.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ             
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวมต่อหน่วยงานนั้น 

 6.5 ไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 6.6 ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือท่ีจะทําให้เกิดการหลีกเล่ียง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม 

 7. ไม่นําเงินของ อจน. ไปสนับสนุนกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวม 

อจน. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมส่วนรวม จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา                    
ท่ีย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วม โดยถ่ายทอดผ่านผู้บริหารองค์กร 
สู่พนักงานทุกระดับชั้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการและยกระดับ
มาตรฐานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทางน้ํา เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ชุมชน สังคม
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน อจน. 
 

ผู้ปฏิบัติ งานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อองค์กร ถือ เป็น ฟันเฟือง 
ในการช่วยขับเคล่ือนและผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินกิจการ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและเพ่ือธํารงไว้ซึง่มาตรฐานการบรหิารจัดการองค์กรท่ีเปน็เลิศ อจน. 
จึงกําหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

1. แนวปฎิบัติท่ีดีของผู้ปฎิบัติงานต่อ อจน. 

1.1 ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ 
ตลอดจนละเว้นการกระทําใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อจน. 

1.2 ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียรและรอบคอบ             
โดยคํานึงประโยชน์ของ อจน.เป็นสําคัญ 

1.3 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละและใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ของ 
อจน. อย่างเต็มท่ี 

1.4 รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน 

1.5 ดูแลและใช้ทรัพย์สินของ อจน.อย่างประหยัดและรู้ค่าไม่ส้ินเปลืองเสมอเป็นทรัพย์สิน
ของตนเอง 

1.6 มีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จและความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานท่ีตนสังกัด 

1.7 ยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายของ อจน. รวมท้ังปฎิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง 
ประกาศของ อจน. อย่างเคร่งครัด 

1.8 รักษาเกียรติยศ ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของตนและของ อจน. 

1.9 รักษาความลับและไม่นําข้อมูลไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ 

หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลท่ีเป็นความลับต้องสอบถามหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ ก่อนการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ อจน. 
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2. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

2.1 ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคําส่ัง 
ท่ีชอบด้วยกฏหมาย 

2.2 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัตงิานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ และ/หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย 
ด้วยความเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหาและเสนอความเห็นในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

2.3 ไม่พูดหรือนินทาให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชารับคําส่ังและรับผิดชอบโดยตรง 
ต่อ ผู้บั งคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบั งคับบัญชาหากไม่มีความจําเป็นและควรหลีกเล่ียง                           
การวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น ท้ังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานควรให้เกียรติ เปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
อย่างมีสติและปราศจากอคติ พร้อมรับฟังด้วยเหตุและผล  

 3. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

3.1 ปฎิบัติตนเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

3.2 เรียนรู้ความผิดพลาดของตนและไม่กระทําผิดซ้าํ แสวงหาความรูเ้พ่ิมเตมิและใช้วิชาชีพ
ของตนปฎิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมท้ังมีความคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนาตนเอง 

 3.3 สนับสนุนกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของ อจน.  
ไปสู่ความเป็นเลิศ 

 3.4 เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบตลอดจน
ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 3.5 มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย มีน้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เคารพในสิทธิและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 3.6 ไม่กล่าวร้ายต่อเพ่ือร่วมงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 

 3.7 รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน โดยยึดมั่นในประโยชน์ของ อจน. เป็นสําคัญ 

 

 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 

หน้า 19 

4. แนวปฎิบัติท่ีดีของผู้ปฎิบัติงานต่อลูกค้า 

4.1 ปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้องและสุภาพ
อ่อนน้อมพร้อมท้ังให้คําแนะนํา ตลอดจนพัฒนาช่องทางท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 4.2 รักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและ
ปรับปรุงมาตรฐาน บริการให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดย้ัง 

 4.3 บําบัดน้ําเสียท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ อจน. 

 4.4 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยความเต็มใจ              
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น 

 4 .5 ละเว้นการรับทรัพ ย์ สินหรือประโยชน์อื่น ใด  ซึ่ งมีมู ลค่าเกินควรท่ีจะรับได้                      
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม  

ผู้ปฏิบัติงาน อจน. ควรหมั่นฝึกฝนทักษะในการส่ือสาร การทําความเข้าใจ การเตรียมรับ         
การเปล่ียนแปลงในอนาคต ความคาดหวังของลูกค้าและประชาชน มีทัศนะคติท่ีดีในการทํางานและ 
ปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ อจน. 

5. แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้ปฎิบัติงานต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี 

5.1 ปฎิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 5.2 ปฎิบัติตามข้อสัญญาท่ีมีต่อคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด 

 5.3 แจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข กรณีท่ีไม่
สามารถปฎิบัติตามสัญญาได้ 

 5.4 เปิดเผยรายละเอียดให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบถึง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์              
โดยสุจริต 

 5.5 ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

  ผู้ปฏิบัติงาน อจน. ต้องงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณีและ              
ควรแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงนโยบาย 
เกี่ยวกับการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศ อจน.               
เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 
Policy) อย่างสม่ําเสมอและท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงเจตนารมณ์สุจริตของ อจน.   
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6. แนวปฎิบัติท่ีดีของผู้ปฎิบัติงานต่อสังคมส่วนรวม 

6.1 ปฏิบัติงานต่อสังคมส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีจะมี            
ส่วนสร้างสรรค์สังคม ส่วนรวม เพ่ือร่วมรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

 6.3 มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อม 

 6.4 ไม่กระทําการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคมส่วมรวม โดยเฉพาะต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 6.5 ไม่ให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือยอมเป็นเครื่องมือท่ีจะทําให้
เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรอืกฎระเบียบต่างๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
และส่ิงแวดล้อม  

อจน. ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดทําข้อกําหนดและ
มาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ อจน. ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกว่า
ท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดแก่ตนเองในระหว่างการดําเนินงาน  
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หมวด 3 
มาตรฐานจรยิธรรม 
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มาตรฐานจริยธรรม 
 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย “มาตรฐานจริยธรรม”             
ไว้ว่าส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันท่ัวไปซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต้องกําหนดไว้เป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีดีงาม ถูกต้องตามหลักศีลธรรม อันพึงปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม เพ่ือให้สังคม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

 

ส่วนท่ี 1 มาตรฐานจริยธรรมของ อจน. 
 

อจน.กําหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรม โดยนําหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 มาเป็นหลักสําคัญ
ในการกําหนดข้อประพฤติป ฏิบัติ เกี่ ยวกับสภาพคุณ งามความดี ท่ี เจ้าหน้ า ท่ีของรัฐต้องยึดถือ 
ในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ ท่ีควรกระทําหรือไม่ควรกระทําตลอดจนการดํารงตน 
ในการกระทําความดแีละละเวน้ความชั่วของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อจน. ประกอบด้วยหลัก 7 
ประการ ดังนี้ 

 1.  ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ              
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ การรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา  
การเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์  รวม ท้ั งไม่ต่อต้ านการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย
และตามทํานองคลองธรรมมี จิต สํานึก ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยมีความสุจริต เป็น ท่ีตั้ ง 
และมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน 
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 3. กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม  

ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงมีความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง                 
ชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง รวมท้ังไม่ยอมทําในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม
เพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง พึงระลึกไว้เสมอว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก อจน. ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตาม ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนถูกคาดหวังจากหน่วยงานว่าจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี อย่างเต็มความรู้ความสามารถสูงสุดของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ อจน. และสังคมส่วนรวม 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ  

      ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อันได้แก่ ประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นท่ีตั้ง มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ืออํานวย 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมท้ังไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

        ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
อย่างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมิให้เส่ือมค่าหรือสูญหาย พึงระลึกไว้เสมอว่า  
แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างจะยังไม่ถูกระบุหรือกําหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมายไว้อย่างชัดเจน 
แต่ท่านสามารถปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้ด้วยจิตสํานึก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตามหลักศีลธรรมอันดี  
ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร 

 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

 ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

     ผู้ปฏิบัติงาน อจน. พึงวางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการดํารง              
ตนตามตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ อจน. พึงระลึกไว้เสมอว่า  
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเป็นรากฐานของการบริหารและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดีเมื่อท่านเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน อจน. ท่านต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

 

 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 

หน้า 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 

หน้า 25 

 ส่วนท่ี 2 มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ อจน. 
 

มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ เป็นการประมวลแบบแผนกําหนดขอบเขตมาตรฐานความ
ประพฤติและพฤติกรรมท่ีผู้ปฎิบัติงานทุกระดับของ อจน. พึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปฏิบัติไปใน
วิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีท่ีสร้างสรรค์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค  
เท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐานและรักษาภาพลักษณ์ของ อจน. ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  
มี 12 ประการ ดังนี้ 

 1. ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                
ทุกประการ  

 2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ  

 3. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ อจน.  

 4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ยึดมั่น ในคุณธรรม คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น  

 5. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง สุจริต และเท่ียงธรรม  

  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเตม็กําลังความสามารถ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและ อจน.  

 7. ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ อจน. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัย 
หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าท่ีของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นและไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ อจน.   

 8. ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้ข้อมูลของ อจน. เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น  

  9. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล มาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจท่ีเป็นคุณหรือ              
เป็นโทษเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว  

 10. รักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหวา่งผู้รว่มงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้อื่นโดยมิชอบ ละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
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  11. ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมงาน และไม่ลอกหรือนําผลงาน 
ของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมาหรือไม่นําผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตนเอง  

 12. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ อจน. หรือ ท่ี อจน.จัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า 
และรักษาประโยชน์ของ อจน.  

 

ส่วนท่ี 3 มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร อจน. 
 

มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร ท่ีพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปฏิบัติไปในวิถีทาง
เดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถี ท่ีสร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค  
เท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐานและรักษาภาพลักษณ์ของ อจน. ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  
ดังนี้ 

 1. ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                
ทุกประการ  

 2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ  

 3. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ อจน.  

 4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ยึดมั่น ในคุณธรรม คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น  

 5. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง สุจริต และเท่ียงธรรม  

  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเตม็กําลังความสามารถ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและ อจน.  

 7. ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ อจน. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัย 
หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าท่ีของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นและไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ อจน.   

 8. ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้ข้อมูลของ อจน. เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น  

  9. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล มาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจท่ีเป็นคุณหรือ              
เป็นโทษเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว  
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 10. รักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหวา่งผู้รว่มงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้อื่นโดยมิชอบ ละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

  11. ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมงาน และไม่ลอกหรือนําผลงาน 
ของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมาหรือไม่นําผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตนเอง  

 12. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ อจน. หรือ ท่ี อจน.จัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า 
และรักษาประโยชน์ของ อจน.  

  13. อุทิศเวลาให้ อจน. และไม่เบียดบังเวลาปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น  

 14. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี  

 15. มีจิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็วและมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับลูกค้าและประชาชน  

 16. ยึดมั่นในข้อปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา 
ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 17. ผู้บริหารต้องมีความเท่ียงธรรมในการพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง ไม่ว่าจะเป็นการ
เสนอหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่ง รวมท้ังการโยกย้าย การเล่ือนตําแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือนและ                
การลงโทษบุคคลนั้นจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรือระบบการบริหารงานบุคคลและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นประกอบด้วย 
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 ส่วนท่ี 4 มาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฎิบัติงาน อจน. 
 

มาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน อจน. ท่ีพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
อจน.เป็นผู้มีความประพฤติดี สํานึกในหน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็น
ท่ีตั้งเป็นพนักงานท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  

1.1 ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 

1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระทําไปแล้ว  

๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ อจน. จนงานสําเร็จ
ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  

๑.5 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  

๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ อจน.  

๑.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ อจน. 

2. ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง  

๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและกรอบนโยบาย  

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อํานาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการดํารงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ  

๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของ
ตนเอง  

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการ ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ  ศาสนา สังคม หรือลัทธิ
ทางการเมือง  
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๓.2 ไม่กระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

4. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔.1 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  

๔.2 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทํางานของ 
ภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีได้
กําหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึง และง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล  

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอื้อประโยชน์ ให้ตนเอง
หรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  

5. มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา  และมีคุณภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  

5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การทํางานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กร  

๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม 

๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม  

5.5 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

๖. ดาํรงชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมนําคําสอนทาง
ศาสนาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต  
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6.3 การดําเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ  

๗. ปฏิบตัตินตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  

7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  

7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา  

7.10 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา  

7.11 รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7.12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 

 

 
 
 
 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 

หน้า 31 

 
 
 

หมวด 4 
การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อจน. ต้องรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง 
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงของ อจน. ให้มั่นคงสืบไป ดังนี้ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อจน. มีหน้าท่ีทําความเข้าใจเนื้อหาและปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน.  

 2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ อจน.  

 3. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน.  

 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นําหรือประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานจริยธรรมและมาตรฐานจรรยาบรรณของ อจน. ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน.  
เป็นส่ิงท่ีถูกต้องและสมควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
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หมวด 5 
กลไกและระบบการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 
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กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชา ทําหน้าท่ีสอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดท้ังระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. อย่างเคร่งครัด 

 

1. การแจ้งเรื่องหรือร้องเรียน 

หากพบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ของ อจน . สามารถแจ้งเรื่ อ งร้องเรียนได้ ท่ี  กองทรัพยากรบุ คคล  
ฝ่ายอํานวยการ ผ่านช่องทาง ดังนี้  

(1)  โทรศัพท์ 0-2273-8551 

(2)  โทรสาร 0-2273-8579  

(3)  เว็บไซต์ www.wma.or.th 

(4)  ไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย 

      เลขท่ี 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร     

      กรุงเทพฯ 10900 

(5)  ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ อจน. อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 

(6)  ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อจน. ตามขั้นตอนดังนี้  
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2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบการฝ่าฝืน                   
การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. 

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับ                 
ความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส               
ท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ อจน.เกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออก                    
โดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือจริยธรรมการดําเนินงาน
ขององค์กร” ท่ี อจน. ได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

2.1 ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ 
หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเองก็จะทําให้ อจน. สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหาย 
ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

2.2 องค์การจัดการน้ําเสีย ถือว่าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.3 กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้องค์การจัดการน้ําเสีย กําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้หรือ
องค์การจัดการน้าํเสีย อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ี
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 

๓.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ี
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๓.5 กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพ่ือการกล่ันแกล้งใส่ร้ายจะมีความผิดทางวินัย 
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3. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. มีความร้ายแรงหรือไม่จะ
พิจารณาจากความจงใจหรือเจตนาการเล่ียงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ
ระดับตําแหน่งตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
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หมวด 6 
ขั้นตอนการลงโทษ 
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กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องศึกษามาตรฐานจรรยาบรรณ โดยละเอียดและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ฝ่าฝืนหรือละเว้นให้ถือเป็นความผิดทางวินัยและ
ให้ดําเนินการลงโทษตามข้อบังคับองค์การจัดการน้ําเสีย ฉบับท่ี 56 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2554 ประกอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ในทุกหน่วยงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ อจน. ฉบับนี้อย่างท่ัวถึง กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนี้ ให้ ผอ.อจน. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ผลของการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน. 

หากผลการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจน.   

 1. กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนมีการกระทําฝ่าฝืน ให้ดําเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัยของ อจน. 
หรือหากเป็นความผิดทางอาญาให้ดําเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง  

 2. กรณีผู้ถูกสอบสวนมีการกระทําฝ่าฝืน หากไม่ถึงขนาดเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีถูกต้อง หรือว่ากล่าวตักเตือนหรือ
นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือ            
การพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
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 
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(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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