
 
 

วาจา ใจ ส่วนจรรยาบรรณนั้น หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดข้ึนเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของสมาชิก

นอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นสิ่
ท่ีสําคัญของการบริหารและการปฏิบัติงาน เป็นวิถีทางไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสิ่งท่ีสําคัญ
ของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ นั้นคือ ความซื่อสัตย์ 
สัญญา (Promise – Keeping)  ความจงรักภักดี 
others)  การเคารพต่อบุคคลอ่ืน (Respect for others
แสวงหาคุณงามความดี (Pursuit of excellence
ท่ีกล่าวมานั้น ก็ต้องพ่ึงความคิดดี จิตใจดี และต้องประพฤติดี เป็นอันดับแรกด้วย ถึงจะทําสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมา
ข้างต้นได ้

อนึ่ง ในส่วนของผู้บริหารนั้น นอกจากต้องมีบทบาทในการส่งเสริมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้
ความอดทน คือ การห้ามจิตใจ อดทนต่อความยากลําบาก  ความเป็นนักสู้ คือ มุ่งความสําเร็จ
ไ ม่หลง คํายอ ไ ม่ ท้อคําติ   ความเป็นผู้ ตื่ น  คือ ตื่นตัวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดสร้ า งสรร ค์
 
 
 
 
 

“จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 

โดย : กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ
สํานักผู้ว่าการ

 
ได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับท่ี ๑๗๘

Special Report เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
โดยมีนายไกรสีห์  กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. 
บรรยายให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานระบบส่ง เม่ือวันท่ี 
๒๕๕๓  ณ ห้องประชุม กฟผ. ๑ นั้น 

จากการบรรยายของท่านอดีตผู้ว่าการ  ทําให้เข้าใจคําว่า
จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างชัดเจนข้ึน  โดยท่านได้ให้ความหมายของ 
จริยธรรม ว่าหมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ท้ังกาย 

นั้น หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กําหนดข้ึนเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของสมาชิก 

นอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรมี เพราะเป็นพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญของการบริหารและการปฏิบัติงาน เป็นวิถีทางไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสิ่งท่ีสําคัญ
ของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ นั้นคือ ความซื่อสัตย์ (Honesty)  ความซื่อตรง 

ความจงรักภักดี (Fidelity)  ความยุติธรรม (Fairness)  
Respect for others)  หน้าท่ีพลเมืองท่ีดี (Responsible citizenship

Pursuit of excellence)  การรับผิดชอบ (Accountability
ท่ีกล่าวมานั้น ก็ต้องพ่ึงความคิดดี จิตใจดี และต้องประพฤติดี เป็นอันดับแรกด้วย ถึงจะทําสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมา

อนึ่ง ในส่วนของผู้บริหารนั้น นอกจากต้องมีบทบาทในการส่งเสริมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีคุณธรรมของการเป็นผู้นํา 
ความอดทน คือ การห้ามจิตใจ อดทนต่อความยากลําบาก  ความเป็นนักสู้ คือ มุ่งความสําเร็จ
ไ ม่หลง คํายอ ไ ม่ ท้อคําติ   ความเป็นผู้ ตื่ น  คือ ตื่นตัวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดสร้ า งสรร ค์

จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดี

๑/๒ 

 

กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ. 
สํานักผู้ว่าการ 

๑๗๘/๒๕๕๓ ในคอลัมน์ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน”  

. ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานระบบส่ง เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 

จากการบรรยายของท่านอดีตผู้ว่าการ  ทําให้เข้าใจคําว่า
ริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างชัดเจนข้ึน  โดยท่านได้ให้ความหมายของ 

าหมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ท้ังกาย 
นั้น หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง 

งท่ีทุกคนควรมี เพราะเป็นพ้ืนฐาน 
ท่ีสําคัญของการบริหารและการปฏิบัติงาน เป็นวิถีทางไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสิ่งท่ีสําคัญ

ความซื่อตรง (Integrity)  การรักษา
Fairness)  ความใส่ใจ (Caring for 

Responsible citizenship)  
Accountability)  แต่ถึงอย่างไรทุกข้อ 

ท่ีกล่าวมานั้น ก็ต้องพ่ึงความคิดดี จิตใจดี และต้องประพฤติดี เป็นอันดับแรกด้วย ถึงจะทําสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมา

อนึ่ง ในส่วนของผู้บริหารนั้น นอกจากต้องมีบทบาทในการส่งเสริมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
ของการเป็นผู้นํา ๘ ประการ ได้แก่ 

ความอดทน คือ การห้ามจิตใจ อดทนต่อความยากลําบาก  ความเป็นนักสู้ คือ มุ่งความสําเร็จของกิจการงาน 
ไ ม่หลง คํายอ ไ ม่ ท้อคําติ   ความเป็นผู้ ตื่ น  คือ ตื่นตัวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดสร้ า งสรร ค์ 
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๒/๒ 

 
ความขยันหม่ันเพียร คือ ไม่เป็นทาสของความเกียจคร้าน  เมตตากรุณา คือ มีความรักและความหวังดีเป็นท่ีตั้ง  
ความยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติหรือความลําเอียง  การหม่ันตรวจตรา
กิจการงาน คือ สอดส่องดูแลการงานอยู่เสมอ เม่ือพบข้อบกพร่องก็รีบแก้ไข  ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ม่ันคงใน
ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ส่วนเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. ไว้ ๑๑ ข้อ ตามประกาศการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ี ๑๑/๒๕๕๓ ดังเช่นในข้อแรก นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. 
๖ หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารภายในองค์การอย่างเป็นธรรม หรือแม้กระท่ังในข้ออ่ืน ๆ เช่นกัน ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี มีระบบและกระบวนการ 
สรรหา และหรือการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นต้น  ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้ว นโยบายทุกข้อท่ีกําหนดไว้นั้น เป็นเพียงการ 
กําหนดกรอบ แนวทางการบริหารจัดการ หรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เท่านั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดม่ันและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดหาใช่เพียง
นโยบายท่ีสวยหรู หรือดีเลิศประการใด แต่อยู่ท่ีตัวบุคคลต่างหาก นั่นคือ  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมี
จริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรม  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการบริหารและการปฏิบัติงาน หากหลงกับ
ลาภยศท่ีไม่รู้จักพอ ยอมถูกอํานาจชั่วหรือกิเลสครอบงําจนทําให้กระทําผิด กลัวเสียผลประโยชน์ของตัวเอง ฯลฯ 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวการท่ีทําให้จริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมเสื่อม  ซึ่งเม่ือตัวบุคคลเสื่อมแล้ว 
ก็พลอยทําให้ระบบการบริหารจัดการเสื่อมตามไปด้วย  มีความไม่เป็นธรรม มีการทุจริตเกิดข้ึน หมกเม็ด 
ไม่โปร่งใส  ขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลให้องค์การขาดความเชื่อม่ันและการยอมรับของสังคมในท่ีสุด 

ดังนั้น พ้ืนฐานสําคัญของคน กฟผ. ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และคุณธรรม เพ่ือให้ กฟผ. ท่ีเป็นเสมือนบ้านท่ีสองของเรา เป็นองค์การชั้นนําในกิจการไฟฟ้าและ
ธรุกิจท่ีเก่ียวเนื่องในระดับสากล 

 

กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.   สํานักผู้ว่าการ     โทรศัพท์ ๖๓๑๒๐   โทรสาร ๖๓๑๙๓ 


