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ประมวลจริยธรรมของกองทุนยุติธรรม
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานรัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอานาจตามมาตรา 6 วรรคสาม
แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองทุนยุติธรรม จึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมของกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
และรักษาคุณงามความดีที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานกองทุนยุติธรรม
ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประมวลจริย ธรรมของกองทุ นยุ ติธรรมนี้ใ ห้ใ ช้ บั งคั บตั้ง แต่วั นถัด จากวั นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประมวลนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุนยุติธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการของกองทุนยุติธรรมทุกคณะที่แต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม
“พนักงานกองทุนยุติธรรม” หมายความว่า พนักงานของกองทุนยุติธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงาน
ข้อ 3 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงาน ของกองทุนยุติธรรม
พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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(1) ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเคารพในความแตกต่างของ
การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาหรือ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความพร้อม
รับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสานึกที่ดี คานึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(3) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมกล้าคัดค้านในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของ
ตนเอง
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเสียสละมี จิตสาธารณะ สามารถแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุนอันมีลักษณะที่เป็นการขัดกัน
ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม และไม่ ป ระกอบกิ จ การหรื อ เข้ า ไปเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ คานึงถึงประโยชน์และความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการทางานทีด่ ี
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทางานเป็นทีมเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
(6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก
หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว หรื อ เหตุ ผ ลของความแตกต่ า ง ทางเชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ
สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือ ง โดยไม่อาศัย
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ซึ่ งอาจมี ลั ก ษณะเป็น การให้ คุ ณ ให้ โ ทษแก่ นั ก การเมื อ งและพรรคการเมือ ง รวมถึง
ต้องให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นบุคลากรที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของกองทุนยุติธรรม
พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตัว
ไม่ อ้ า งหรือใช้ อานาจโดยปราศจากเหตุผ ล ด ารงชีวิต อย่ างเรียบง่าย โดยน้อ มนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคาสอนทางศาสนามาปรับใช้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้วยการเคารพกฎหมายและวินัย
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(8) ยึดถือวัฒนธรรมองค์กร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การยึดถือความถูกต้อง
และซื่อสัตย์สุจริต การมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคี มุ่งมั่น อดทน และอุทิศตน การมีจิตบริการ
การยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า การไม่กลัว
ความท้ า ทาย พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทางาน โดยตระหนักว่าทุกคนต่างมีส่วนสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม

