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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ
และผู้ปฏิบัตงิ านสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของกรรมการ เลขาธิการและผู้ ปฏิ บัติงานสานักงานคณะกรรมการกากั บกิจ การพลัง งาน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกาหนดให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทา
ประมวลจริยธรรม จัดทาประมวลจริยธรรมและกาหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคสาม
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม
ข้อกาหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของคณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ และกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน ตามระเบี ยบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติต นอย่างมีคุณธรรม
ของคณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงาน
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ข้อ ๔ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กาหนดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในเรื่องใดไว้ หรือในกรณี
ที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ก าหนดให้ มี ป ระมวลจริ ย ธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิ ก ารและผู้ ป ฏิ บัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ก) แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์ และยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
(ข) ยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูมิ
(ค) ยกย่อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์
(ง) ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ และเคารพ
ในความแตกต่างของการนับถือศาสนา
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่กระทาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในงานหรืออาชีพของตน
(ข) อดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ที่เย้ายวน โดยคานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี
(ค) ให้ คาปรึกษาแนะน าผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลรายละเอียดที่สมบูรณ์
ครบถ้วน เพียงพอ
(ง) ระมัดระวัง ใส่ใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ชอบธรรม
(ข) ยืนหยัดรักษาความถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และกล้าลงโทษ
ผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
(ค) ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(ง) ใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผลในการตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาด้วยความสุจริตใจ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประชาชน เป็นสาคัญ
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(ก) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้ าที่โดยคิดถึงความผาสุกและประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน
(ข) มีจิตสานึกในการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของสานักงานอย่างคุ้มค่า
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(ค) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทาให้สานักงานเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทาให้ประชาชน
ขาดความไว้วางใจ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ก) แสวงหาวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น
(ข) ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่เพื่อทางานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
(ค) ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่ในกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน แต่มุ่งเป้าหมาย
ขององค์กรโดยมีตัวชี้วัดเป็ นรูปธรรมว่าการทางานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีการติดตามผล
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
(ง) มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใฝ่หาความรู้ และนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ไปใช้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งพยายามรักษามาตรฐานการทางาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ ไม่นาความรู้สึกส่วนตัวทั้งเชิงบวก
และเชิงลบมาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ
(ข) ไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยเหตุเพราะความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง
(ค) ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุกคน
เท่าที่จะทาได้ แสดงออกถึงความห่วงใย เคารพศักดิ์ศรีของทุกคนทุกบทบาท ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของสานักงาน
(ก) ภาคภูมิใจในความเป็นคณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
ธารงศักดิ์ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันภารกิจหลักของตนและสานักงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชาติและสังคมไทย
(ข) ดารงตนเป็นคณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานของสานักงานที่ดี โดยน้อมนา
พระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักคาสอนทางศาสนา มาใช้ในการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
(ค) มองโลกในแง่ดี มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่น
(ง) ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ความเป็นไทยให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
ข้อ ๗ คณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้ องรักษาจริยธรรมโดยปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
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ข้อ ๘ กรณีที่ไ ม่ปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรม แต่มิได้เป็นการกระทาผิด อย่างร้ายแรง
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น หรื อ สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น ได้ รั บ การพั ฒ นา หรื อ ก ากั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
เสมอใจ ศุขสุเมฆ
ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน

