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ค ำน ำ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เห็นถึงความส าคัญของ “การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลัก
จรรยาบรรณที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นและส าคัญ จึงก าหนดแนวทางให้เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตามหน้าที่ และภารกิจที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมาย     
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย            
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป  

 
 
แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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ค่านิยาม 
 

องค์กร/หน่วยงาน   : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
ผู้บังคับบัญชา : ผู้มีอ านาจสั่งการตามโครงสร้างองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 

แห่งประเทศไทย  
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ  : พนักงานและลูกจ้างขององค์การองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 

แห่งประเทศไทย รวมถึงบุคคลอื่นที่องค์กรมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาข้อตกลง  

คณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย  

ผู้อ านวยการ  : ผู้อ านวยการองค์การองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
จริย    : ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ  
ธรรม : คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา  

ความยุติธรรม ความถูกต้อง  
จริยธรรม    : ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
ศีล     : ข้อบัญญัติที่ก าหนดทางปฏิบัติ กาย วาจา ทางพระพุทธศาสนา  
ศีลธรรม     : ความประพฤติท่ีดีที่ชอบทั้งศีลและธรรม  
จรรยาบรรณ  : ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างที่ก าหนดขึ้น  

เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกในองค์กร  
อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้  

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายใน
        จิตใจและที่แสดงออกที่ควรประพฤติในสังคมนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา
        และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าสิ่งใดควรกระท าสิ่งใดไม่ควรกระท า 
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
1. ความหมายของจรรยาบรรณและจริยธรรม  

จรรยาบรรณ น. ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงาน แต่ละอย่างก าหนดขึ้น 
เพ่ือรักษาและ ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
(พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง ปฏิบัติที่บุคคลได้ประมวลขึ้นเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรยึดถือปฏิบัติ     
โดยมุ่งเน้นถึงการปลูกฝัง จริยธรรม และเสริมสร้างการมีจิตส านึกให้เกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติในทางท่ีถูกที่ควร เพ่ือรักษา ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณขององค์กร และสาขาวิชาชีพของตน  

จริยธรรม น . ธรรมที่ เป็นข้อประพฤติปฏิบั ติ  ศีลธรรม กฎศีลธรรม (พจนานุกรม             
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  

จริยธรรม หมายถึง กิริยา มารยาท การประพฤติที่สังคมปรารถนา อันก่อให้เกิดแนวทาง  
เพ่ือบรรลุและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีงาม ทั้งทางกาย วาจา ใจ อันก่อให้เกิดการกระท าการพูด การคิดที่เป็นไป
ในทางที่ดีและละเว้นสิ่งที่ผิดต่อปทัสถานของสังคม ความส าคัญของคุณธรรมมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ
แก่การพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคม การอยู่ร่วมกันในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของหมู่คณะและประเทศชาติ  

ค่านิยม น. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก าหนดการกระท า     
ของตนเอง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  

ค่านิยม หมายถึง รูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมที่จะพิจารณาตัดสินและประเมินค่า  
ว่าสิ่งใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรที่จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติ ค่านิยม    
ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ซึ่งควรแก่การประพฤติปฏิบัติร่วมกัน  

ดังนั้น จรรยาบรรณ จริยธรรม และค่านิยม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ทุกคนมีแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งความประพฤติในชีวิตส่วนตัวและการประกอบ
อาชีพการงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการได้รับความเลื่อมใส 
ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป  
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2. ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมตาม มาตรา 279 วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550           
โดยประมวลจริยธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ส าหรับ        
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ จ านวน 9 ประการ เป็นอย่างน้อย  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์    

ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

3. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น มีไว้กิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อ มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัว ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. การบริหารกิจการและสังคมที่ดี (Good Corporate Governance)  
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือการบริหารและการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

หมายถึง กติกา หรือกฎเกณฑ์การบริหารการปกครองที่ดี เหมาะสมและเป็นธรรมที่ใช้ในการธ ารง รักษาสังคม
บ้านเมือง อันหมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน    
ภาคประชาชน องค์กร สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตามหลัก
พ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  

การสร้างระบบบริหารกิจการและสังคมที่ดี  เป็นสิ่งจ า เป็นที่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดหลักการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ท าความเข้าใจ        
และรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมกันสนับสนุนระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลักดังนี้  

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จากการใช้อ านาจรัฐ โดยการมีกฎหมายที่เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีมาตรการเชิงซ้อน มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่ให้มีการใช้
กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับอารยประเทศ         
มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งก าหนดกรอบเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนให้
ประชาชนทราบ  

2. หลักคุณธรรม (Ethics) เป็นมาตรฐานของความประพฤติในทางศีลธรรมว่าถูกหรือผิด 
สมควรหรือไม่สมควร เมื่อมองมาจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีความคิดในเรื่องหลักของคุณธรรมคือ
ปลอดจากการท าผิดวินัย ปลอดจากการท าผิดกฎหมาย และปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีปลอดจากการคอร์รับชั่น หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง  

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ยึดหลักของการเปิดเผยตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย 
มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การมีระบบงานที่ชัดเจน มีระบบคุณธรรมในการเลือก
บุคลากรรวมถึงการให้คุณให้โทษ การเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา  

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมทั้งการเมืองและการบริหารกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยการให้ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็นให้ค าปรึกษาร่วมวางแผน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา กล่าวคือเป็น
การสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน       
การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน การวางแผนร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมได้  

5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) คือ หลักการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ      
ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบในการ ตัดสินใจความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะและการมีระบบติดตามประเมินผล 
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6. หลักความคุ้ มค่ า (Value for money) หรือหลักประสิทธิภ าพและประสิทธิผล 
(Efficiency and Effectiveness) คือ การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนรวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ         
มีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก  

องค์การส่ งเสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย ขอน้อมน าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประพฤติปฏิบัติและน าหลักเกณฑ์ค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวคิด
การบริหารกิจการและสังคมที่ดีรวมทั้งความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร จึงได้ร่วมกันก าหนดจรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร อ.ส.ค.  
1. พึงบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน  
2. พึงเสียสละเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  
3. พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม  
4. พึงใส่ใจและจริงใจในการบริหารงานในองค์กรอย่างบริสุทธิ์ใจ  
5. พึงส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีคุณค่า  
6. พึงมีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยนุ่มนวล และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อพนักงานในทุกระดับ  
7. พึงส่งเสริมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ  
8. พึงเชื่อม่ันในคุณค่าของพนักงาน  
9. พึงมีทัศนคติท่ีดี และมีความอดทนอดกลั้นในการบริหาร  
10. พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  

จรรยาบรรณของพนักงาน อ.ส.ค.  
1. พึงประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์กร  
2. พึงมีการบริหารจัดการเวลาให้ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  
3. พึงให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเต็มที่  
4. พึงปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
5. พึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในองค์กรและสังคม  
6. พึงรักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  
7. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม  
8. พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  
9. พึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์

อันดี  
10. พึงปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ 
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จรรยาบรรณต่อตนเอง  
1. เป็นผู้มีศีลธรรมและประพฤติตนเหมาะสม  
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส  
3. มีทัศนคติที่ดีรักความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4. สร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อ่ืน  

จรรยาบรรณต่อองค์กร  
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเต็มความสามารถ รวดเร็ว และถูกต้อง  
2. ท างานอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่งาน

ของ อ.ส.ค. 
3. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และท างานเป็นทีม  
4. กล้าตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
5. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ อ.ส.ค.และทรัพย์สินของ อ.ส.ค. อย่างประหยัดและคุ้มค่า  
6. สร้างความพึงพอใจและม่ันใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ  
7. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือติดต่องานด้วยความตั้งใจ เอ้ือเฟ้ือ และอ านวยความสะดวก  
8. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. 
9. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ อ.ส.ค. อย่างเคร่งครัด  

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
1. ให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว  
2. สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอ้ืออ านวยต่อการ

ปฏิบัติงาน  
3. กริยาสุภาพอ่อนน้อม มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  
4. เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ ที่อาจเกิดผลเสียต่อ อ.ส.ค. ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบทันที เมื่อเกิดปัญหาในการท างานต้องด าเนินการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา      
เพ่ือทราบและร่วมแก้ไขโดยเร็ว  

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ติดตามเรื่องทุกเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จเรียบร้อย  
6. ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  

จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
1. มีระบบบริหารที่ดียึดหลักคุณธรรมและความถูกต้อง  
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมที่ดี  
4. เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สังเกตการณ์สิ่งที่บ่งชี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
6. สร้างแรงจูงใจการท างานไม่เลือกปฏิบัติ  
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7. มีมาตรการด าเนินการในการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และ     
มีบทลงโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

จรรยาบรรณต่อสังคม  
1. มีความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน  
2. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ และแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลทั่วไป  
3. มีความเสียสละและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน  
4. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่สามารถท าได้  
5. ปลูกจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก

ระดับ  
จรรยาบรรณด้านการบริหารความเสี่ยง  

1. ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของแต่ละคน  
2. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

อันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร  
3. ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รับรู้

และเข้าใจของทุกคน  
4. พนักงาน อ.ส.ค. ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เสมือนเป็นหน้าที่  

และถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
5. กลไกและระบบการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน อ.ส.ค.  

1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องประพฤติปฏิบัติ  และวางตนอยู่ในกรอบมาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป     
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนี้  

2. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ พิจารณาด าเนินการ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า
ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้อ านวยการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ 

3. การด าเนินการตามข้อ 2 ให้ผู้พิจารณาด าเนินการ หากจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงให้เสนอผู้อ านวยการ หรือคณะกรรมการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

4. หากด าเนินการสอบสวนตามข้อ 3 แล้วไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 2 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด า เนินการตามข้อ 2 สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้  
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5. ด าเนินการทางมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ให้น าแนวทาง
และวิธีการสอบสวนตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดย
อนุโลม  

6. การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 4 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  
6. มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร  

1. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
2. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ ์และหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
3. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
4. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
5. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ที่ต้องปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ

ศีลธรรมตามหลักศาสนา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ตลอดจนละเว้นจากอบายมุข
และความชั่วทั้งปวง  

6. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานของหน่วยงานและบุคคลอ่ืนด้วย 
ความสุภาพเรียบร้อยและอัธยาศัยอันดีงาม  

7. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

8. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา ยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้  ความสามารถ และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ ยึดหลักความรับผิดชอบผลส าเร็จของงานและระบบคุณธรรมอย่างจริงจัง       
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าขององค์กร 

9. ผู้บริหารและพนักงานต้องปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ด้วยความสุภาพ     
มีน้ าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงาน
ของผู้อื่นมาอ้างอิงเป็นผลงานของตน  

10. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์    
ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม และจะต้องไม่ร่วมมือกับ
บุคคลหรือองค์กรใด ๆ กระท าการหรือแสวงหาผลประโยชน์ที่ขัดต่อการท าหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

11. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องไม่เรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนเพ่ือประโยชน์
ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

12. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต้องไม่ประพฤติตนที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ 
ของต าแหน่งหน้าที่  



Page 9 
 

จริยธรรมในการท างาน  
1. ไม่กล่าวถึงส่วนไม่ดีของผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน  
2. กล่าวสรรเสริญความดีของผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน  
3. ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน  
4. ไม่ปิดบังความผิดของตนเอง และไม่ฟ้องผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เพ่ือนร่วมงานหรือลูกน้อง

ท าผิดพลาด  
5. ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน และไม่เห็นแก่ตัวเอาความดีใส่ตัวหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น  
6. ไม่ใช้โทรศัพท์หรือเวลาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปติดต่อเรื่องส่วนตัว  
7. ไม่ประพฤติตนหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงานท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง  
8. ไม่เปิดเผยข้อราชการ หรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเรื่องลับหรือเรื่องไม่ควร

เปิดเผยให้แก่บุคคลอ่ืน  
9. ไม่อ้างผู้บังคับบัญชาหรือค าสั่งท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็นค าสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่ตัดสินใจหรือ

ออกความคิดเห็นแทนผู้บังคับบัญชา  
10. กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและไม่ต้องให้

ผู้บังคับบัญชาสั่งการทุกเรื่อง  
11. ใช้ค าพูดที่เหมาะสม สุภาพในการตอบผู้มาติดต่อประสานงาน แต่งกายเรียบร้อยถูก

ระเบียบ มีวินัยในการแสดงความเคารพ  
12. ไม่ฉวยโอกาสแสวงประโยชน์ส่วนตัวจากบุคคลที่มาติดต่อกับองค์กร  
13. ไม่รับสินบนหรือของก านัลในลักษณะสินบนจากบุคคลอ่ืน  
14. ไม่ใช้หน้าที่เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  
15. ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกับองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน 

7. ขั้นตอนการลงโทษ  
1. เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ และมีการสั่ง

ลงโทษตามข้อ 4 แล้ว ให้ อ.ส.ค. ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า กรณีที่เป็นการฝ่าฝืน
เล็กน้อย หรือเป็นการฝ่าฝืนครั้งแรก ถ้าเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะลงโทษหรืองดโทษให้ว่ากล่าวตักเ ตือน      
ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้  

2. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา 
มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและ
ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุ อ่ืนอันควรน า              
มาประกอบการพิจารณา  
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3. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็น
ความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญาให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ       
ที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง       
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี  

4. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้อ านวยการ
อ.ส.ค. หรือคณะกรรมการฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
 

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

 



Page 11 
 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร                

ได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้  
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย     

ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจ

ความดี  
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่า    

จะด้วยเหตุประการใด  
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต  
อนึ่ง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกลาที่ 9 ที่พระราชทาน       

แก่คณะบุคคลในโอกาสต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานทั้งสิ้น ซึ่งได้
อัญเชิญมาเพ่ือน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นบางองค์ ดังนี้  

“เมื่อท างาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะส าเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน       
ทั้งประโยชน์ของผู้ท า ถ้าท างานเพ่ือจุดหมายอ่ืน ๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใดงาน
ก็ไม่ส าเร็จ แต่ท าให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน”  

“เกียรติและความส าเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควร
พอดีแก่ต าแหน่งหน้าที ่ที่ด ารงอยู่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


