
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

 

ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 



ค าน า 
ตามที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ 
พนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น ส าหรับข้าราชการแต่ละประเภท และโดยเหตุที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ ได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน 
ต้องรักษาจรรยาข้าราชการด้วย 

 
ดังนั้นระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

กรรมการ เลขาธิการ พนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔ จึงได้ถูกจัดท าขึ้นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าใจในการ
หลักการและวัตถุประสงค์ของข้อระเบียบฯ สามารถน าไปก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เกิดเป็น
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจหลักของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการให้บริการแก่เกษตรกร 

 
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรและคณะท างานที่เป็นก าลังส าคัญในการจัดท าคู่มือนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

หมวด ๑ บททั่วไป 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม
ของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทนุฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความถึง กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรที่ท างาน

เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“กรรมการ” หมายความถึง กรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่ได้รับ    
การแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะท างานที่ ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

“ส านักงาน”หมายความถึง ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพ มหานคร และ   
ณ ที่อ่ืนใดซึ่งตั้งข้ึนตามความจ าเป็น 

“เลขาธิการ” หมายความถึง เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“พนักงาน” หมายความถึง พนักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความถึง คณะกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่ง

ก าหนดและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ข้อ ๔ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้กรรมการ เลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พึงเข้าใจและ

รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ทั่วๆไป ที่มีต่อองค์กรและเกษตรกร 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. ค าว่า“กองทุน”หมายถึง กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มิได้หมายถึงกองทุนฯอ่ืนๆ ที่มีอยู่ 
๒. ค าว่า“กรรมการ” หมายถึง กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะท างานที่ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

๓. ค าว่า“เลขาธิการ”  หมายถึง เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๔. ค าว่า“พนักงาน”  หมายถึง  พนักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๕. ค าว่า“ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๖. ค าว่า“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ซึ่งก าหนดและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 



ข้อพึงระวัง 
๑. ระเบียบประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร บังคับใช้

กับกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เท่านั้น ห้ามน าไปใช้กับองค์กรเกษตรกร 
๒. ห้ามน าระเบียบนี้ไปใช้กับกรรมการขององค์กรเกษตรกร หรือคณะท างานขององค์กรเกษตรกร 
 

กรณีตัวอย่าง 
๑. นายสมชาย  เป็นพนักงานกองทุนฯ ต้อนรับเกษตรกรที่มาติดต่อที่ส านักงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตรและให้ข้อมูลของกองทุนฯอย่างชัดเจนครบถ้วน 
๒. นางสาวสมหญิง  เป็นพนักงานกองทุนฯ ปฏิเสธที่จะรับเงินจากเกษตรกรหลังจากที่ได้ให้การต้อนรับ

เกษตรกรที่มาติดต่อที่ส านักงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตรและให้ข้อมูลของ
กองทุนฯอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 

ข้อ ๕  กองทุนจะยึดมั่นในหลัก ๔ ประการ ดังนี้ 
(๑) การเป็นสถาบันที่พ่ึงของเกษตรกรที่เกษตรกรและชนในทุกภาคส่วนของสังคมให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น

และศรัทธา 
(๒) การยดึถือระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๓) การยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศชี้น าในการท างาน เพ่ือด าเนินกิจการให้บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ท่ีพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนด 
(๔) การน าค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมมาใช้ในการท างานของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ดังนี้ 

ก. ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ข. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
ค. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ง. ยึดหลักการ โดยกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
จ. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ฉ. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกับผู้มา

รับบริการ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ และไม่ยอมให้เกิดการแบ่งแยกหรือความขัดแย้งรุนแรงอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ ชาติตระกูล ความเชื่อด้านศาสนา หรือความผิดปกติทางร่างกาย 

ช. รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของเกษตรกร ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเกษตรกรไม่ไห้ถูกละเมิดหรือมีการน าไปใช้ในทางที่ผิด 
หรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ 

ซ. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลใด ซึ่งเป็นบุตร ภรรยา ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือ
ผู้มีบุญคุณส่วนตัวของตน หรือเพราะความชอบความชัง มาเป็นเหตุหรือเงื่อนไขในการใช้ดุลยพินิจหรือปฏิบัติการใดๆ 
ซึ่งให้คุณหรือให้โทษ หรือได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

ฌ. ไม่ใช้เวลาท างาน เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของกองทุน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวของตน 

ญ. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้กรรมการ เลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พึงเข้าใจใน

มาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลัก 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
          ๑. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯจะต้องท าให้กองทุนฯเป็นสถาบันที่พ่ึงของเกษตรกร ประชาชน ในทุก
ภาคส่วนของสังคมให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา 

๒. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ จะยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๓. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯจะยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศชี้น าในการ
ท างาน เพ่ือด าเนินกิจการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนด 

๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ จะน าค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมมาใช้ในการท างาน 
ของกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน  

 



ข้อพึงระวงั 
๑. ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

          ๒. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ยึดหลักการ โดยกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
๕. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๖. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกับผู้มารับบริการ 

เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ และไม่ยอมให้เกิดการแบ่งแยกหรือความขัดแย้งรุนแรงอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางเพศ ชาติตระกูล ความเชื่อด้านศาสนา หรือความผิดปกติทางร่างกาย 
             ๗. รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง          
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเกษตรกรไม่ไห้ถูกละเมิดหรือมีการน าไปใช้ในทาง
ที่ผิด หรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ 
           ๘. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลใด ซึ่งเป็นบุตร ภรรยา ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัวของตน หรือเพราะความชอบความชัง มาเป็นเหตุหรือเงื่อนไขในการใช้ดุลยพินิจหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งให้คุณ
หรือให้โทษ หรือได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
           ๙. ไม่ใช้เวลาท างาน เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของกองทุน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวของตน 
          ๑๐. ยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

กรณีตัวอย่าง 
๑. นายสมชาย เป็นพนักงานกองทุนฯ ต้อนรับเกษตรกรที่มาติดต่อที่ส านักงานด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส เฉพาะเกษตรกรที่คุ้นเคยสนิทสนม หรือเป็นเกษตรกรในกลุ่มท่ีเป็นของผู้แทนเกษตรกร 
๒. นางสาวสมหญิง เป็นพนักงานกองทุนฯน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคของส านักงานฯ ไปให้ลูกและสามีใช้ที่บ้าน 
๓. นายใหญ่ เป็นพนักงานระดับหัวหน้า มาท างานสายเป็นประจ า และยังน ารถของส านักงานไปใช้ท าธุระ

ส่วนตัว และท าบิลเบิกเงินค่าน้ ามันทุกครั้ง 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ จริยธรรมของกรรมการ 
 

 ข้อ ๖ กรรมการจะยึดมั่นในหลักจริยธรรมขององค์กรในการท าหน้าที่และปฏิบัติตน ดังนี้ 
(๑) ในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ และประกาศ ที่เกี่ยวกับการรับเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  
 (๒) ในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดภาวะผูกพันของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของกองทุน 

(๓) ในการสั่งการ จะไม่สั่งการด้วยวาจาให้มีการกระท าในเรื่องท่ีมีความเสี่ยง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุน หรือในสิ่งที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของกองทุนหรือกรรมการ 
 (๔) ในกรณีที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พึงไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และ
ส านึกเสมอว่าต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้กรรมการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พึงเข้าใจในมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลัก

ขององค์กรในการท าหน้าที่และปฏิบัติ 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. ในการท าหน้าที่ของกรรมการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการ

ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ และประกาศ ที่เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน  

๒. ในการท าหน้าที่ของกรรมการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดภาระผูกพัน
ของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของกองทุน 
          ๓. ในการท าหน้าที่ของกรรมการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จะไม่สั่งการด้วยวาจาให้มีการกระท า
ในเรื่องที่มีความเสี่ยง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือในสิ่งที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของกองทุนหรือ
กรรมการ 
          ๔. ในการท าหน้าที่ของกรรมการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด   
เรื่องหนึ่ง พึงไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และส านึกเสมอว่าต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
 

ข้อพึงระวัง 
          กรรมการของกองทุนฯควรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ยึดหลักการ โดย
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

 

กรณีตัวอย่าง 
๑.นายสมชาย เป็นผู้แทนเกษตรกรฯ ผลักดันให้ญาติของตนเองเข้ามาท างานในกองทุนฯ โดยไม่ผ่าน

กระบวนการของคัดเลือกของหน่วยงาน 
๒.นางสาวสมหญิงและเพ่ือนกรรมการ ๓ คน นั่งรถมาคันเดียวกันเพ่ือมาประชุม แต่เวลาท าเรื่องเบิกเงินค่าเดินทาง

ก็แบ่งกันท าเรื่องเบิกเงินทั้ง ๓ คน  
๓.นายเล็ก เป็นผู้แทนเกษตรกร สั่งการด้วยวาจาให้พนักงานกองทุนฯไปซื้อเหล้ามากินในส านักงาน และให้ท า

บิลเบิกเงินเป็นค่ารับรอง 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
จริยธรรมของเลขาธิการ 

 

 ข้อ ๗ เลขาธิการ จะยึดมั่นในหลักจริยธรรมขององค์กรในการท าหน้าที่และการปฏิบัติตน ดังนี้ 
(๑) วางตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกษตรกรสมาชิก ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง

ตรงไปตรงมา และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเลี่ยงประมวลจริยธรรม 
(๒) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น อดทน อดกลั้น เสียสละ รักษาชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ของกองทุน 

ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่กองทุนฯ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและ
ประโยชน์ที่กองทุนจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 (๓) มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดๆ อาจขัดประมวลจริยธรรมให้เลขาธิการ ส่งเรื่องให้ประธาน
กรรมการบริหารวินิจฉัยภายใน ๓ วัน หากประธานกรรมการบริหารเห็นว่าอาจขัดประมวลจริยธรรมนี้ ให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย หากคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดประมวลจริยธรรม 
จะกระท าการนั้นต่อมิได้ 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้เลขาธิการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ยึดมั่นในหลักจริยธรรมขององค์กรในการท าหน้าที่

และการปฏิบัติตน 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. ในการท าหน้าที่ของเลขาธิการ ควรวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เกษตรกรสมาชิก 

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเลี่ยงประมวลจริยธรรม 
 ๒. เลขาธิการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น อดทน อดกลั้น เสียสละ รักษาชื่อเสียงและรักษา
ภาพลักษณ์ของกองทุน ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่กองทุน ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิและประโยชน์ที่กองทุนจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 

ข้อพึงระวัง 
          เลขาธิการควรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ยึดหลักการ โดยกระท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

 

กรณีตัวอย่าง 
๑. นายสมชาย เป็นเลขาธิการฯ ผลักดันให้บริษัทญาติของตนเอง เข้ามารับงานพิมพ์ของกองทุนฯโดยไม่ผ่าน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงาน 
๒. นางสาวสมหญิง เป็นเลขาธิการฯ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น อดทน อดกลั้น เสียสละ รักษา

ชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ของกองทุน ไม่กระท าการใด อันอาจน าความเสื่อมเสีย และไม่ไว้วางใจ ให้เกิดแก่กองทุน 
ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่กองทุนจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
จริยธรรมของพนักงาน  

  

 ข้อ ๘ พนักงานจะยึดมั่นในหลักจริยธรรมขององค์กรในการท าหน้าที่และการปฏิบัติตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของส านักงานตลอดจนค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ไม่หลีกเลี่ยง ละเลยหรือละเว้น และไม่ใช้อ านาจเกินกว่าที่

กฎหมายก าหนด 
(๓) เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่

กองทุน ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่กองทุนจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
(๔) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตัว 
(๕) ละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และละเว้นการกระท าอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
(๖) กรณีที่เข้าร่วมประชุมและพบว่า มีการกระท าซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องคัดค้าน  

การกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือรายงานในเรื่องนั้น 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้พนักงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ยึดมั่นในหลักจริยธรรมขององค์กรในการท าหน้า ที่และ

การปฏิบัติตน 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. พนักงานของกองทุนฯควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของส านักงานตลอดจนค าสั่งของ 

ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๒. พนักงานของกองทุนฯควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ไม่หลีกเลี่ยง ละเลยหรือละเว้น และ   

ไม่ใช้อ านาจเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
๓. พนักงานของกองทุนฯควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและ     

ไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่กองทุน ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่กองทุนจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า   
ไม่ฟุ่มเฟือย 

๔. พนักงานของกองทุนฯควรแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
กองทุนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 ๕. พนักงานของกองทุนฯควรละเว้นจากการแสวงประโยชน์อันมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และละเว้น
การกระท าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๖. กรณีที่เข้าร่วมประชุมและพนักงานของกองทุนฯพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     
ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าวและบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือรายงานในเรื่องนั้น 

 

ข้อพึงระวัง 
          พนักงานของกองทุนฯควรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ยึดหลักการ 
โดยกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 



กรณีตัวอย่าง 
๑. นายสมชาย เป็นพนักงาน เวลาเขียนโครงการประชุมสัมมนาก็มักจะมีผลประโยชน์จากการต่อรองในเรื่อง

ส่วนต่างกับทางโรงแรม 
๒. นางสาวสมหญิง เป็นพนักงาน มักไม่ค่อยทุ่มเทเวลาให้กับการท างานและมักจะชอบท างานนอกเวลาเป็น

ประจ า  

๓. นายใหญ่ เป็นพนักงาน ไม่ชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงาน แต่งกายไม่สุภาพ ไม่เคารพและเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา 

๔. นางสาวเล็ก เป็นคนแต่งตัวเก่ง และชอบชักชวนเพ่ือนพนักงานหญิงด้วยกัน  ไปหาซื้อเครื่องแต่งกายและ
เครื่องส าอางในเวลาท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรม 

 
ข้อ ๙ คณะกรรมการจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานของกองทุน 
 (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
จริยธรรม ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีอ านาจพิจารณาข้อร้องเรียนตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 (๓) พิจารณา วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้เมื่อวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งค าวินิจฉัย
ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 (๔) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
 (๕) ด าเนินการอ่ืนใดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมอบหมาย 
 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรม รับทราบกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการจริยธรรม ควรส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ของกรรมการ 

เลขาธิการ พนักงานของกองทุน 
 ๒. คณะกรรมการจริยธรรม ควรสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีอ านาจพิจารณาข้อร้องเรียนตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
 ๓. คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้พิจารณา วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้
เมื่อวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งค าวินิจฉัยให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ  
ให้ถือเป็นทีสุ่ด 
 ๔. คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควร
ต่อคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
  

ข้อพึงระวัง 
          คณะกรรมการจริยธรรม ควรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง 

 

กรณีตัวอย่าง 
นายสมชาย  เป็นคณะกรรมการจริยธรรม เมื่อเกิดปัญหาในการละเมิดประมวลจริยธรรมของกรรมการ หรือ

ของเลขาธิการ หรือของพนักงาน ก็ปฏิบัติตรงไปตรงมาเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ให้ความยุติธรรม 
ตรงไปตรงมา ไม่อคติ ไม่ล าเอียง เที่ยงธรรมและยุติธรรม 

 
 



 
ส่วนที่ ๒ 

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

 ข้อ ๑๐ กรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นผู้ด าเนินการ ก ากับ ดูแลการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๑๑ กรณีการร้องเรียนพบว่า เลขาธิการ พนักงาน มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม          
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการจริยธรรมด าเนินการ
สอบสวนทางจริยธรรม หากด าเนินการสอบสวนแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ยุติเรื่อง 
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้เสนอต่อเลขาธิการเพ่ือมีค าสั่งลงโ ทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของกองทุน 
  (๒) กรณีเลขาธิการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมด าเนินการ
สอบสวนทางจริยธรรม หากด าเนินการสอบสวนแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ยุติเรื่อง 
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร เพ่ือมีค าสั่งลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของกองทุน 
 ๑๒ กรณีมีการร้องเรียนหรือพบว่า กรรมการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาสรุปข้อเท็จจริงเสนอให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการหรือสั่งการ 
 ๑๓ การสอบสวนทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้น า ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล มาใช้โดยอนุโลม 

 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรม รับทราบกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการจริยธรรม ควรส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ของกรรมการ 

เลขาธิการ พนักงานของกองทุน 
 ๒. คณะกรรมการจริยธรรม ควรสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีอ านาจพิจารณาข้อร้องเรียนตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
 ๓. คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้พิจารณา วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้
เมื่อวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งค าวินิจฉัยให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ   
ให้ถือเป็นที่สุด 
 ๔. คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควร
ต่อคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
  
 
 
 
 



 
 

ข้อพึงระวัง 
          คณะกรรมการจริยธรรม ควรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง 

 

กรณีตัวอย่าง 
นายสมชาย  เป็นคณะกรรมการจริยธรรม เมื่อเกิดปัญหาในการละเมิดประมวลจริยธรรมของกรรมการ หรือ

ของเลขาธิการ หรือของพนักงาน ก็ปฏิบัติตรงไปตรงมาเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ให้ความยุติธรรม 
ตรงไปตรงมา ไม่อคติ ไม่ล าเอียง เที่ยงธรรมและยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หมวด ๔ 

การพิจารณาลงโทษ 
 

 ข้อ ๑๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของการฝ่าฝืน เจตนาหรือความจงใจ มูลเหตุจูงใจและความส าคัญ รวมทั้งระดับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตของผู้ฝ่าฝืน สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอันควร
น ามาประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๑๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่ความผิดทางอาญา ให้มีการสั่งการลงโทษ
ตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือให้ไปรับการพัฒนา แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๑๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษ ให้เลขาธิการด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๑๗ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ความคาดหวัง 
เพ่ือให้กรรมการ เลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  รับทราบบทลงโทษของประมวลจริยธรรม 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
 ๑. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก

พฤติกรรมของการฝ่าฝืน เจตนาหรือความจงใจ มูลเหตุจูงใจและความส าคัญ รวมทั้งระดับต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตของผู้ฝ่าฝืน สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน 
และเหตุอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ๒. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่ความผิดทางอาญา ให้มีการสั่งการลงโทษ
ตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  
การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือให้ไปรับการพัฒนา แล้วแต่กรณี 

 ๓. เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษ ให้เลขาธิการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ๔. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ข้อพึงระวัง 
           กรรมการ เลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะปฏิเสธไม่รับทราบบทลงโทษของประมวลจริยธรรมนี้มิได้ 
 
 
 
 
 

 



กรณีตัวอย่าง 
๑. นายสมชาย  เป็นเลขาธิการฯ กระท าความผิดตามประมวลจริยธรรมนี้และปฏิเสธไม่รับทราบบทลงโทษ

ของประมวลจริยธรรมนี้ โดยอ้างว่าเพ่ิงเข้ามารับต าแหน่งมิได้ 
๒. นายสมชาย  เป็นผู้แทนเกษตรกร กระท าความผิดตามประมวลจริยธรรมนี้และปฏิเสธไม่รับทราบ

บทลงโทษของประมวลจริยธรรมนี้ โดยอ้างว่าไม่ทราบระเบียบในข้อนี้และอ้างว่าไม่สามารถน ามาบังคับใช้กับผู้แทน
เกษตรกรได ้

๓. นายสมชาย  เป็นพนักงานระดับผู้อ านวยการ กระท าความผิดตามประมวลจริยธรรมนี้และปฏิเสธว่า      
ไม่เห็นด้วยกับระเบียบเรื่องนี้มาตั้งแต่ประกาศใช้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


