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ค�ำน�ำ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ ก�ำหนด
ให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
ก�ำหนด ส�ำหรับข้าราชการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่กำ� หนดขึ้น
กรมประมงได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการน� ำ มาตรฐาน
จริ ย ธรรมของข้ าราชการตามประมวลจริยธรรมที่ ก�ำ หนดมาบั ง คั บ ใช้
ในองค์กร ดังนั้น การใช้อ�ำนาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ข้าราชการจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการ
อันพึงท�ำ  เพราะน�ำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบ
กั น ขึ้ น เป็ น จริ ย ธรรมอั น เป็ น ความประพฤติ ที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป็ น
ข้าราชการ
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น และข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
จรรยาข้ า ราชการของกรม กรมประมงก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการ
พลเรื อ นและลู ก จ้ า งของรั ฐ เกิ ด ส� ำ นึ ก ลึ ก ซึ้ ง และเที่ ย งธรรมในหน้ า ที่
ผดุ ง เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข ้ า ราชการ ควรแก่ ค วามไว้ ว างใจและเชื่ อ มั่ น
ของประชาชน และด�ำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความ
เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุด
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กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ข้าราชการในสังกัดกรมประมงทุกคน จะพึงตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการกรมประมง
ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้โดยเคร่งครัด

กรมประมง
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ค�ำปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ ก�ำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำ� รงต�ำแหน่งทาง
การเมื อ ง ข้ า ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ ล ะประเภทให้ เ ป็ น ไป
ตามประมวลจริ ย ธรรมที่ ก� ำ หนดขึ้ น โดยจะต้ อ งมี ก ลไกและระบบใน
การด�ำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ  การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิด
ทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการ
พลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ต�ำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ทุ ก ต� ำ แหน่ ง มี ห น้ า ที่ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ร าชการแผ่ น ดิ น ในส่ ว นที่ ต น
รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ�ำนาจเพื่อให้หน้าที่
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบลุ ล ่ ว งข้ า ราชการพลเรื อ นทั้ ง ปวงจึ ง ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม
ซึ่งเป็นการอันพึงท�ำเพราะน�ำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติ
ที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอแนะ
หรือให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา
๒๗๙ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส�ำนึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงาน
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การกระท�ำทีม่ กี ารฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมด�ำเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต�ำแหน่งจึง
มีหน้าที่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ�ำนวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยืดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ
ไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(๘) การยึ ด มั่น ในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักส�ำหรับผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้
ให้ค�ำแนะน�ำให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ เป็นประมวลจริยธรรม
ข้ า ราชการพลเรื อ น เพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการทั้ ง หลายเกิ ด ส� ำ นึ ก ลึ ก ซึ้ ง และ
เที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้
วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด�ำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น
ตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้
ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
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“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดใน
กรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริ ย ธรรม” หมายความว่ า คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ�ำส่วนราชการ
“ของขวั ญ ” หมายความว่ า ของขวั ญ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

หมวด ๒
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท�ำการเลี่ยงประมวล จริยธรรมนี้ ในกรณีทีมีข้อสังสัยหรือมีผู้ทักท้วง
ว่าการกระท�ำใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
ต้องไม่กระท�ำการดังกล่าว หรือหากก�ำลังกระท�ำการดังกล่าว ต้องหยุด
กระท� ำ การ และส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ในกรณีที่ใครบ้าง? หลักเกณฑ์การตั้ง คือ คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า
การกระท�ำนั้นขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการจะกระท�ำการนั้นมิได้
(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ
มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี)
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
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ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงาน
ต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วน
ราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ต้องรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง มิ ใช่ ส ่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
ในกรณีที่การด�ำรงต�ำแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ
อาจท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท�ำของ
การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท�ำนอง
เดียวกันด้วย
(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท�ำ
ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม
(๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท�ำ
ดังกล่าวและบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือใน
เรื่องนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส� ำนึกที่ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
หน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มก�ำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงาน
อื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท�ำให้งานในหน้าที่เสียหาย
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(๒) ละเว้นจากการกระท�ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ ดุ ล พิ นิ จ และตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรู ้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ
ส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
(๔) เมื่ อ เกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรืือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค�ำร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค�ำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่
และยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมของประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์
ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ น� ำ ความสั ม พั น ธ์ ส ่ ว นตั ว ที่ ต นมี ต ่ อ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว ่ า จะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบ
การใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
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(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคคลากร บริการ หรือ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่ ก ระท� ำ การใด หรื อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใด
ในฐานะส่ ว นตั ว ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ว่ า จะขั ด
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระท�ำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณา เมื่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของ
รัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ� ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด
ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่และไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับหรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
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(๒) ไม่ ใช้ ต� ำ แหน่ ง หรื อ กระท� ำ การที่ เ ป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษ
แก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด�ำเนินการ หรือการท�ำ
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะ
รัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่า
การกระท�ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะ
รัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด�ำเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อ
ได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่แล้ว
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด�ำเนินการใด
ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ต้องท�ำเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส�ำนัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน�ำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และ
ต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
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(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ
หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใน
ส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด�ำเนินการที่จ�ำเป็น เพื่อให้
เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อได้รับค�ำร้อง หรือค�ำแนะน�ำจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
หน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องด�ำเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็น
กลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น
การใช้อ�ำนาจเกินกว่าที่อยู่ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด�ำเนินการอื่น โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท�ำการให้การกระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย
(๓) ให้ บ ริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดย
ไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
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สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด�ำเนินการตามมาตรการที่รัฐ
ก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทาง
การเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็น
แก่หน้าผู้ใด
(๖) ไม่ลอกหรือน�ำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้
ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�ำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น การณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด�ำเนินงานไปเพื่อการอื่น อัน
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลอื่น
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(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท�ำ
การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติ
ตามค�ำขอของบุคคล เมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะ
กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ก�ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด�ำเนินการภายใน
สิบห้าวันท�ำการ นับแต่กระท�ำการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก�ำลังความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก�ำลังความสามารถ
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น�ำการปกครองใน
ระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหา
กษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำรงตน รักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักส�ำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี
ในกรณี ที่ มี ข ้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งประมวลจริ ย ธรรมนี้ กั บ หลั ก ส� ำ คั ญ ทาง
ศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาในส่ ว นราชการ
ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดย
ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาในส่ ว นราชการ
ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระท�ำการใดอันอาจน�ำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม
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หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อก�ำหนดการทั้งหลายอันจ�ำเป็นแก่การใช้
บังคับประมวลจริยธรรม
(๒) คุ ้ ม ครองและประกั น ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรมของ
คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ
ผู้นั้น
(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวาง
ทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน
(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการผูบ้ งั คับ
บัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการด�ำเนินการใด
ก.พ. อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมได้
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(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและข้าราชการทั้งปวง และจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
(๙) ตี ค วาม และวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาอั น เกิ ด จากประมวล
จริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาอั น เกิ ด จากการ
ใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพื่อ
ยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ทุกสี่ปี

(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่

(๑๒) ด�ำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลง
กับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำส่วนราชการขึ้น เพื่อควบคุม ก�ำกับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย
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(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.พ.
(๒) กรรมการผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ�ำนวย
การเลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับ
คัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น
ตามวิธีการด�ำเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ
ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม
กรรมการจริ ย ธรรมต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย และเป็ น
ผู้มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ก�ำกับ ส่งเสริมและให้ค�ำแนะน�ำในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่ อ งดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมใน
ส่ ว นราชการ ในกรณี ที่ มี ข ้ อ สงสั ย หรื อ มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
จริ ย ธรรมให้ ส ่ ง เรื่ อ งให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
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(๓) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาอั น เกิ ด จากการใช้ บั ง คั บ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค�ำวินิจฉัย
ให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องส�ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ ้ ม ครองและประกั น ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรมของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ
ผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการเพื่ อ เสนอหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต�ำแหน่งข้าราชการใน
กลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่น
ที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ด�ำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ.
มอบหมาย
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การประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมให้ น�ำ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ�ำนวยการ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทอื่ น ที่ ที ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มี ผ ลงานและความรู ้
ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรมใน
กรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการตั้ ง แต่ ป ระเภท
อ�ำนวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการด�ำเนินการใด
ที่เป็นผลร้ายหรือผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น
จะกระท�ำมิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ�ำส่วนราชการแล้ว
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(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่าง
สม�่ำเสมอ
(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติ ห รื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการ
จริยธรรม ค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการ
จริยธรรมมีค�ำวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้องด้วยกับ
ค�ำวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตนและค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมไปให้ ก.พ. วินจิ ฉัยได้ เว้นแต่กรณีนนั้ มีคำ� วินจิ ฉัยของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว
(๖) รวบรวมปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็น
สมควรเสนอต่อ ก.พ.
(๗) ด�ำเนินการอืน่ ตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผ่ ตู้ รวจการ
แผ่นดิน หรือ ก.พ. มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้จดั ตัง้ กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรมขึน้ ในทุกส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนี้ ซึง่ มีความเป็นอิสระ โดยมีขา้ ราชการซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างสม�่ำเสมอ
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(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด�ำเนินการ
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ�ำนาจโดย
ไม่เป็นธรรม
ให้น�ำความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมด้วย โดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
(๔) ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำ
ส่วนราชการ
(๕) ด�ำเนินการอื่นตามที่ก�ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือ
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ.
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในกลุ่มงานดังกล่าว
ส่วนที่ ๒
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวล
จริยธรรมนีเ้ ป็นความผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังด้วยลูกจ้าง
ประจ�ำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือ แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๙ เมื่ อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาอาจสั่ ง
ลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท�ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้
ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ
ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ
ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความ
สามารถ
(๒) ปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมให้ ข ้ า ราชการใหม่ จั ด ให้ ข ้ า ราชการ
ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม�่ำเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เพียงพอ
(๕) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
(๖) ตอบข้อสงสัยหรือค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และด�ำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
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(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่ อ นฝู ง ของข้ า ราชการตลอดจนประชาชนผู ้ ม าติ ด ต่ อ ราชการทราบ
ประมวลจริ ย ธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ท� ำ การอั น เป็ น การส่ ง เสริ ม
หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม
(๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๒๑ เมือ่ มีปญ
ั หาการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนีใ้ นเรือ่ งใด
ข้าราชการอาจเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาดังกล่าวให้หวั หน้ากลุม่ งานคุม้ ครอง
จริ ย ธรรมของส่ ว นราชการที่ ต นสั ง กั ด น� ำ เสนอเพื่ อ ขอค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ
อนุญาตแล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได้ ในกรณีที่เรื่องนั้น
เป็นเรื่องส�ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณีคณะกรรมการ
จริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ
อันควรแก่การขอค�ำแนะน�ำจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระท�ำได้
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเรื่องใดโดยด่วน หาก
ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของ
ทางราชการ และไม่ อ าจเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมได้ ทั น
ข้าราชการอาจขอค�ำแนะน�ำจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการที่ตนสังกัด
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หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้
ค�ำแนะน�ำตามสมควรตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ.
หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มีค�ำวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้ค�ำแนะน�ำโดยยึดประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้างความส�ำนึกและเที่ยงธรรม
ในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน และการด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ. ทราบ
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการ
แผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางวินัย

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ให้ ด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมและจั ด
ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ เมื่ อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริ ย ธรรมนี้ มี ผ ลใช้
บังคับ ให้ ก.พ. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
พร้อมด�ำเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสม
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ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็นจาก
ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และต้อง
ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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ค�ำสั่งกรมประมง
ที่ ๒๕๖/๒๕๕๓
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก�ำหนดให้จัดตั้ง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม มีความเป็น
อิสระ และให้แต่งตั้งข้าราชการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุม
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นควรให้ส่วนราชการตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมขึ้นภายในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประมวลจริ ย ธรรมและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒
และมาตรา ๘๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๘(๗) แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ จึงให้ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในกองการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้
27

การปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ของกลุ่มฯ ให้เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มฯ
โดยตรง และขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมประมง ส่วนการปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการและพนักงานราชการภายใต้กลุ่มฯ ยกเว้นหัวหน้ากลุ่มฯ อยู่ใน
อ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยก�ำหนดโครงสร้าง หน้าที่
รับผิดชอบ และกรอบอัตราก�ำลังของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้
๑. โครงสร้างการแบ่งงาน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมไม่มีการแบ่งโครงสร้างภายใน
๒. หน้าที่รับผิดชอบและอ�ำนาจหน้าที่
กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองจริ ย ธรรมมี ห น้ า ที่ และอ� ำ นาจหน้ า ที่
รับผิดชอบดังนี้
ข้าราชการ

(๑) มี ห น้ า ที่ คุ ้ ม ครองจริ ย ธรรมตามประมวลจริ ย ธรรม

(๒) มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม
ยกย่องข้าราชการทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี และติดตามสอดส่อง การปฏิบตั งิ าน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสม�่ำเสมอ
(๓) มีอ�ำนาจหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม
เพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
(๔) มีอ�ำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรม
(๕) ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ�ำส่วนราชการ
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(๖) ด� ำ เนิ น การอื่ น ตามที่ ก� ำ หนดในประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการ หรือตามที่หัวหน้าที่ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม
หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๑. นายสุรจิตต์ อินทรชิต

หัวหน้ากลุ่มจริยธรรม

รองอธิบดีกรมประมง
๒. นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์

ประจ�ำกลุ่ม

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๓. นางนุกูล ปิ่นสุวรรณ

ประจ�ำกลุ่ม

นิติกรช�ำนาญการกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๔๗
ที  ่ กษ๐๕๐๒.๓.๑/๒๒    วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เรียน  นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ (รองอธิบดีกรมประมง)
ด้วยกรมประมงมีค�ำสั่ง ที่ ๒๕๖/๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมอบเจ้าหน้าที่ในกองการ
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ่ ม ฯ อี ก หน้ า ที่ ห นึ่ ง และมอบท่ า นรองสุ ร จิ ต ต์
อิ น ทรชิ ต เป็ น หั ว หน้ า กลุ ่ ม ฯ เนื่ อ งจากมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ก� ำ กั บ ดู แ ล
งานกองการเจ้ า หน้ า ที่ บั ด นี้ ท่ า นรองสุ ร จิ ต ต์ ฯ ได้ ล าออกจากการเป็ น
หัวหน้ากลุ่มฯ
ในการนี้ เพื่อให้งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มฯ ด�ำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย กรมประมงจึงได้มอบท่านรองฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องจากท่านรองฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ก�ำกับ และดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของกลุ่มฯ ให้เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มฯ โดยตรง และขึ้นตรงต่ออธิบดี
กรมประมง ส่วนการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และพนักงานราชการ
ภายใต้กลุ่มฯ ยกเว้นหัวหน้ากลุ่มฯ อยู่ในอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกรรณิการ์ อุโฆษกุล)
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
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ค�ำสั่งกรมประมง
ที่ ๒๘ / ๒๕๕๔
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ฉบับที่ ๒)
ตามที่กรมประมงได้มีค�ำสั่ง ที่ ๒๕๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในกองการเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ
ราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ของกลุ่มฯ ให้เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มฯ โดยตรง และ
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมประมง ส่วนการบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
ภายใต้กลุ่มฯ ยกเว้นหัวหน้ากลุ่มฯ อยู่ในอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่โดยก� ำหนดโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบ และกรอบอัตราก� ำลัง
ของกลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองจริยธรรมและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง ตามบัญชีแนบท้ายค�ำสั่ง นั้น
เนื่องจากข้าราชการที่ได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมดังกล่าวมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้งานในหน้าที่
รับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงยกเลิก
บัญชีให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม แนบท้ายค�ำสั่ง
กรมประมง ที่ ๒๕๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ตามรายละเอียดแนบท้ายค�ำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

๙๒

นิติกรช�ำนาญการ
กลุ่มวินัย
กองการเจ้าหน้าที่

นิติกร (พนักงานราชการ)
กองการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
กองการเจ้าหน้าที่

นางนุกูล ปิ่นสุวรรณ

ว่าง

ว่าง

ต�ำแหน่ง
หน้าที่
๗๕

ต�ำแหน่ง/สังกัด

นางกรรณิการ์ อุโฆษกุล ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(ผู้อ�ำนวยการระดับต้น)
กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล

ตั้งแต่วันที่

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

อีกหน้าที่หนึ่ง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม บัดนี้เป็นต้นไป อีกหน้าที่หนึ่ง
กองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการ/พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
แนบท้ายค�ำสั่งกรมประมง ที่ ๒๘ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๓
ค�ำปรารภ
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก� ำ หนดให้ ข ้ า ราชการพลเรือนสามัญต้องรัก ษาจรรยาข้ า ราชการและ
ให้สว่ นราชการก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานในส่วนราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
กรมประมงมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมประมง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุม และ
การผลิตสัตว์น�้ำ  และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างยั่งยืน จึงต้องก�ำหนดจรรยาข้าราชการกรมประมงตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมประมงจึงก�ำหนดจรรยาข้าราชการ
กรมประมงขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการ
ประพฤติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด
กรมประมง เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ธ�ำรงไว้ซึ่งความดีงาม
ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความเลื่อมใส ศรัทธา
และความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ป ระกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ.
๒๕๕๓ นี้
“ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง” หมายความ
ว่า ข้อควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม หรือการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง
ที่ข้าราชการกรมประมงพึงยึดปฏิบัติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการในสังกัดกรมประมง

หมวด ๒
ค่านิยมหลักของกรมประมง
ข้อ ๔ ข้าราชการกรมประมงต้องรักษาจรรยา โดยมุ่งหมาย
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และค่านิยม
หลักของกรมประมง ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๒) ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
34

ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๔) มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี
(๕) มีความยึดมัน่ และยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
(๖) มี ค วามตั้ ง ใจทุ ่ ม เทและกระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดเวลา
(๗) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขณะ
(๘) มีการท�ำงานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
(๙) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการท�ำงานโดยไม่
ย่อท้อเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จให้ได้
(๑๐) มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข

หมวด ๓
จรรยาข้าราชการกรมประมง
ข้อ ๕ ตามค่านิยมหลักในหมวดที่ ๒ ข้าราชการกรมประมง
ต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติ
งานตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เพื่อ
ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท�ำงาน
ของภาครัฐ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

35

(๒) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุภาพ มีนำ�้ ใจ เอือ้ อาทรต่อประชาชน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเสมอภาค
(๓) กล้าปฏิเสธผลประโยชน์ทเี่ กิดจากความไม่ถกู ต้อง ไม่กระท�ำ
การใดที่ ไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่เป็นความลับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อื่น หรือ
เป็นภัยต่อประชาชนและความมั่งคงของประเทศ
(๔) บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยจิตส�ำนึกใน
การให้บริการ อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม
(๕) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๖) ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ต าม
ก�ำหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
(๗) รับผิดชอบ มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและ กล้ารับผิดชอบต่อผลการกระท�ำของตนเอง
(๘) มีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน
(๙) ขยัน หมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่และ
ฝ่าฝันอุปสรรค มุ่งมั่นในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
(๑๐) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ด้วยความ
อุตสาหะ ขยัน ประหยัด ทั้งส่วนตัวและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด ๔
กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการกรมประมง
ส่วนที่ ๑
มาตรการทางการบริหาร
ข้อ ๖ ก�ำหนดเป็นนโยบายทางการบริหาร ดังนี้
(๑) ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญและเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติ ตามจรรยาข้าราชการกรมประมงที่ก�ำหนด
(๒) การประเมินพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการกรมประมง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(๓) จั ด ให้ มี สิ่ ง จู ง ใจส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยา
ข้าราชการกรมประมง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงก�ำหนด
(๔) บรรจุสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
(๕) ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ส่วนที่ ๒
มาตรการสนับสนุน
ข้อ ๗ ก�ำหนดมาตรการสนับสนุน ดังนี้
(๑) การสร้างความรูแ้ ละทัศนคติ จัดให้มกี ารประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมงให้ทุกคนในกรมประมง
รับรู้และเข้าใจในข้อพึงประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับฯ รวมทั้งตระหนัก
ถึงผลดีและคุณค่าที่จะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติโดยถ่องแท้
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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(๒) การใช้ ม าตรการยกย่ อ งให้ ร างวั ล จั ด ให้ มี ก ารประกวด
ผู้ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมประมงจนเป็นที่ประจักษ์ เช่น การยกย่อง ชมเชย มอบโล่ ประกาศ
เกียรติคุณ หรือให้รางวัลอื่น ๆ
(๓) การสร้างแบบอย่างทีด่ ี การน�ำตัวอย่างทีด่ มี าชีแ้ นะให้สงั คม
ได้เห็นและรับรู้ จุดเน้นคือ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องใช้ภาวะผู้น� ำ
ในการท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักน�ำไปสู่การประพฤติตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว
(๔) การจัดตั้งชมรม/หรือเครือข่าย สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ชมรม/สร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมโดยความ
สมัครใจ
(๕) การจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดย
ใช้ ห ลั ก การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการ
กรมประมงเป็นแนวพิจารณา หรือจัดประกวดค� ำขวัญ บทความ ใน
เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง
(๖) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กระจาย
ข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้เจ้าหน้าที่ในกรมประมง ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคมได้รับทราบ
ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการกระตุ ้ น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ตื่ น ตั ว เกิ ด ความ
ตระหนั ก และมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม รวมทั้ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในการควบคุมโดยสังคม
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(๗) การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่
สามารถน�ำเอาแนวปฏิบัติที่ดีมาเป็นแบบอย่าง
ส่วนที่ ๓
การบังคับใช้
ข้อ ๘ ให้ ข ้ า ราชการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการดั ง กล่ า ว
ข้างต้นโดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็น
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น�ำไปใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากเป็นความผิดทาง
วินัยให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการทางวินัย ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
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ค�ำสั่งกรมประมง
ที่ ๒๔๘/๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำร่างจรรยาข้าราชการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๕๑
ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�ำหนด
ให้ทุกส่วนราชการก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงาน ตามหลั ก วิ ช าชี พ และในลั ก ษณะส่ ง เสริ ม
ให้ ข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการได้ รั บ
การสนับสนุนพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐานด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และมุ่งประสงค์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษา
จรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการก�ำหนดไว้ เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ มีความตระหนักและ
พร้อมรับผิดชอบการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม ยืนหยัด ในศักดิศ์ รี
ของความเป็นข้าราชการ ด�ำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำจรรยาข้าราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดของหน่วยงาน อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗๘ วรรคสอง
ข้อบังคับว่าด้วย
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และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำร่างจรรยาข้าราชการ ประกอบด้วย
๑. รองอธิบดีกรมประมง (นายสุรจิตต์ อินทรชิต)
ประธานคณะท�ำงาน
๒. หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๔. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและ
พัฒนาประมงน�้ำจืดหรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๕. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๖. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการ
ด้านการประมง หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๘. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมงหรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๙. เลขานุการกรม หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๐. ผู้อ�ำนวยการกองคลังหรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๑. ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๒. ผู้อ�ำนวยการกองประมงต่างประเทศ หรือผู้แทน คณะท�ำงาน
๑๓. ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๔. ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ
หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
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๑๕. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำ
หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๖. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๗. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๑๘. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
๑๙. หัวหน้ากลุ่มนิติการ หรือผู้แทน ส�ำนักบริหารจัดการ
ด้านการประมง
คณะท�ำงาน
๒๐. ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท�ำงานและเลขานุการ
๒๑. นางเพชรรินทร์ วงค์ค�ำหล้า นักพัฒนา
คณะท�ำงาน
ทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
๒๒. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กองแผนงาน
คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายสุธรรม ลิ่มพานิช นักวิชาการประมงช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานตรวจราชการกรม
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. น.ส.สรินดา เปลี่ยนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. หัวหน้ากลุ่มวินัย หรือผู้แทน กองการเจ้าหน้าที่
คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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๒๖. นางนุกูล ปิ่นสุวรรณ นิติกรช�ำนาญการ

คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายอนุชน สิตะสุต นิติกรช�ำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่
คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะท�ำงานที่ได้รับแต่งตั้งมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. ทบทวนกรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของกรมประมง
๒. จัดท�ำร่างจรรยาและมาตรฐานพฤติกรรมของข้าราชการ
๓. น�ำเสนอร่างจรรยาข้าราชการและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๔. พิจารณาด�ำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำจรรยา
ข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด�ำเนินการจัดท�ำ
จรรยาของข้าราชการให้ประสบผลส�ำเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
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ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

คูม่ อ
ื การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๓

บทน�ำ
การท�ำงานราชการเป็นการกระท�ำเพื่อประเทศชาติและประชาชน
เป็นงานที่มีผลกระทบต่อสังคม เป็นการลงทุนที่ไม่มีก�ำไร เกิดโดยตรง
ต่อผู้ท�ำและหน่วยงานแต่จะมีผลดีต่อส่วนรวม และประเทศชาติ ดังนั้น
อาชีพข้าราชการ จึงได้รับการคาดหวังจากประชาชน ผู้รับบริการว่า
จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน โดยยึดถือ ความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์
รับผิดชอบและมีจริยธรรมในการท�ำงานสูง
กรมประมง ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สมั ฤทธิ์
ผลอย่างมีคุณธรรม ตามความคาดหวังของประชาชนในสังคม สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘
ก�ำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดท�ำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ของตนเองเพื่อเป็นมาตรฐาน ส�ำหรับให้ข้าราชการประพฤติ ปฏิบัติใน
การให้การบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักวิชา
และจรรยาวิ ช าชี พ กรมประมงจึ ง ได้ ป ระกาศข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยา
ข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการกรมประมงเป็นข้าราชการที่รักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ธ�ำรงไว้ซึ่งความดีงาม ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของข้ า ราชการที่ ดี เ พื่ อ สร้ า งความเลื่ อ มใส ศรั ท ธา และความเชื่ อ ถื อ
ยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการกรมประมงนี้ จั ด ท�ำ ขึ้ น โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมสร้างสรรค์ ๕ ประการ
ของส�ำนักงาน ก.พ. ค่านิยมหลักของกรมประมง มาตรฐานคุณธรรม
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมประมง
ค่านิยมหลักของกรมประมง
We are FISHERIES
F
I
S
H
E
R
I
E
S

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Friendly
Integrity
Smart
Happiness
Enthusiasm
Responsibility
Intelligence
Energy
Simplicity

มีความเป็นมิตร
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสง่างาม
มีความสุข
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบ
มีความฉลาด
มีพลังและก�ำลังความสามารถ
มีความเรียบง่าย

กรมประมงจึงได้ก�ำหนดเป็นจรรยาข้าราชการกรมประมง จ�ำนวน
๑๐ ข้อ ได้แก่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๔. มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี
๕. มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง
เวลา
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๖. มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอด

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

๗. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขณะ
๘. มีการท�ำงานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
๙. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการท�ำงานโดยไม่
ย่อท้อเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จให้ได้
๑๐. มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข
ดังนัน้ เพือ่ ให้ ข้าราชการได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและมีคมู่ อื ส�ำหรับ
น�ำไปใช้ปฏิบัติ จึงจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมงว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
นิยามศัพท์
“จรรยาข้าราชการกรมประมง” หมายถึง แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นของข้าราชการกรมประมง เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด และด�ำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัด
กรมประมง
“ข้ อ บั ง คั บ ” หมายถึ ง ข้ อ บั ง คั บ กรมประมงว่ า ด้ ว ยจรรยา
ข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

การปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมงว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
โปร่งใส เปิดเผย : ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย
การส่งเสริมความโปร่งใสในภาคราชการ เป็นแนวทางที่ส�ำคัญ
และจ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล โดยข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านและให้ ค วามร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น ปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบในภาคราชการ
ความโปร่งใส : การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างตรงไปตรงมา
เปิดเผย มีเหตุผล เป็นขั้นตอน สามารถแจ้งล�ำดับขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้ : พร้อมให้ความร่วมมือรับการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. ก�ำหนดขัน้ ตอน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของแต่ละขัน้ ตอน
ตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
๒. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบ
การท�ำงาน
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
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๓. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย ด้วย
ความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
๔. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศ
สอบราคาผ่านเว็บไซด์
รวดเร็ว

๕. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยถูกต้อง สะดวก

กรณี ตั ว อย่ า ง : นายยื ด อกฯ เป็ น ประธานในการเปิ ด ซอง
ประกวดราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง นายยืดอกฯ ด�ำเนินงานตามระเบียบ
ของทางราชการทุกขั้นตอน เมื่อประกาศผลนายยืดอกฯสามารถตอบ
ค�ำถามได้อย่างชัดเจน พร้อมมีหลักฐานแสดงเหตุผลว่าผู้รับจ้างที่ชนะ
ได้งานเนื่องจากเหตุใด
ข้อพึงระวัง
๑. ไม่ปฏิบัติหรือกระท�ำตามค�ำร้องขอของผู้มารับบริการโดย
ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ผู้มารับบริการทราบ
๒. ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๓. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
กรณีตัวอย่าง : นางสาวอกร่องฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เข้าไปตรวจสอบหน่วยงานโดยไม่มีการแจ้งก�ำหนดการให้เจ้าหน้าที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบทราบท� ำ ให้ จั ด เตรี ย มเอกสารไม่ ทั น ไม่ ส ะดวกในการ
ตรวจสอบ เมื่อนางสาวอกร่องฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการด�ำเนินการ
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คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมประมง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

บางอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบ นางสาวอกร่องฯ ไม่มีการทักท้วง
หรือเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบว่าผิดระเบียบอย่างไรและ
ที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างไร
ความคาดหวัง
๑. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ด�ำเนินการอย่างมี
เหตุผลเป็นขัน้ ตอน สามารถแจ้งล�ำดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ผูร้ บั ผิดชอบ
และระยะเวลาในการปฏิบัติให้ผู้มาติดต่อทราบ
๒. ไม่ละเลยกับข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากหรือข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องให้ค�ำแนะน�ำหรือต้องตัดสินใจ
๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
๔. ต้องพร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดในการตัดสินใจ
และการกระท�ำโดยพร้อมให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา
กรณีตัวอย่าง : น.ส. โปร่งใสฯ ด�ำเนินการตอบข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ข้อ ๒ ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เสมอภาคและเป็นธรรม : ปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความถูกต้องชอบธรรม ไม่น�ำความรู้สึกส่วนตัว
ความเป็นญาติมิตร ความเป็นศัตรู สิ่งล่อใจ ผลประโยชน์ หรืออคติใดๆ
มามีอิทธิพลท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ข้าราชการต้องบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ด้วยความมีน�้ำใจ สุภาพ เอื้ออาทร และ
ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริการของข้าราชการเป็น
การตัดสินใจบนหลักการที่ใช้ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ยุติธรรม และเป็นธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางฐานะ ต�ำแหน่ง
ศาสนา เพศ เชื้อชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เห็นถึง
พันธะสัญญาของราชการในการสร้างความยุติธรรมแก่สังคมไทย
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานและบริการต่อบุคคล ด้วยความเที่ยงธรรม อย่างมี
เหตุผล สุภาพ เท่าเทียมกัน
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีน�้ำใจ สุภาพอ่อนโยน เอื้ออาทรต่อ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนและหน่วยงานอื่น
๓. ท�ำสิ่งที่รับผิดชอบให้ส�ำเร็จด้วยความเที่ยงตรง และยุติธรรม
๔. ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ ไม่ใช้อิทธิพล ไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจที่
ไม่ถูกต้องของบุคคลใด เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลใด ได้รับสิทธิพิเศษ
หรือประโยชน์ใด ๆ
กรณีตัวอย่าง : นางสาวเสมอภาคฯ มีหน้าที่ให้การบริการกับ
บุคคลที่มาติดต่อราชการ ทักทายสอบถามด้วยวาจาสุภาพอ่อนโยน
แนะน�ำในส่วนที่ผู้มาติดต่อไม่ทราบและให้การบริการอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
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ข้อพึงระวัง
๑.
๒.
๓.
๔.

ให้ความช่วยเหลือพวกพ้องก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น
การขาดความสุภาพ มีน�้ำใจ เอื้ออาทร ต่อบุคคลอื่น
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
การไม่มีความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

กรณีตัวอย่าง : นายเที่ยงตรงฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยให้บริการแก่
ญาติที่มาติดต่อก่อนโดยไม่สนใจผู้มารับบริการที่รอคิวตามล�ำดับ
ความคาดหวัง
๑. ให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
๒. ให้ ข ้ า ราชการประกอบภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ป ั จ จุ บั น และ
อนาคตของสั ง คมรวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและยุ ติ ธ รรมปราศจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ การได้มาซึ่งอ�ำนาจ
กรณีตัวอย่าง : นางสาวเท่าเทียมฯ นักวิชาการการเงินและ
บัญชี บริการข้าราชการทุกระดับ และประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต : ซื่อตรง มีสัจจะในความถูกต้อง กล่าวคือ ต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยยึ ด หลั ก ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน
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รั บ ผิ ด ชอบ : ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถจนส�ำ เร็ จ
เสร็จสิ้น ด้วยความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อรักษา
มาตรฐานงาน พร้อมรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท�ำไปแล้ว
ข้าราชการ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเอง
ประชาชน และประเทศชาติ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนัก
ส�ำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตนและรับผิดชอบต่อ
ผลการกระท�ำของตน รับผิดชอบต่อผลที่มีต่อประชาชน และองค์กร
ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกหน้าที่
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต เทีย่ งตรง และเทีย่ งธรรม
ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
๒. บริการประชาชนทุกภาคส่วนด้วยจิตไมตรี สะดวก รวดเร็ว
อย่างเต็มความสามารถ
๓. ไม่คดโกง หลอกลวง หรือท�ำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิด
๔. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และ
ให้ข้อมูล รายละเอียดที่สมบูรณ์ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชน
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐ และไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือ
ท�ำประโยชน์ส่วนตัว
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กรณีตัวอย่าง : นางสาวมะม่วงฯ มีหน้าที่จัดหาพัสดุ ด�ำเนินการ
จัดหาโดยปฏิบตั ติ ามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และไม่ยอมรับสินบนใดๆ
จากผู้ประกอบการ
ข้อพึงระวัง
๑. การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน
๒. การใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่
ราชการ
๓. การบิดเบือนและความไม่โปร่งใสของข้อมูล
๔. ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
กรณีตัวอย่าง : นายยืนหยัดฯ มีหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ
ส�ำนักงาน ปรากฏว่า เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่าเกณฑ์ แต่นายยืดหยัดฯ
ก็ยังรับสินค้าดังกล่าวเนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ
ความคาดหวัง
๑. น�ำเสนอข้อเท็จจริงและประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ
แก้ไขความผิดพลาดต่างๆ อย่างเร็วที่สุด
๒. จัดหาข้อมูลข่าวสารค�ำแนะน�ำ  โดยมีหลักฐาน และน�ำเสนอ
ทางเลือกและข้อเท็จจริงอย่างเที่ยงตรง
๓. ดู แ ลข้ อ มู ล ข่ า วสารทางราชการอย่ า งระมั ด ระวั ง ตามหลั ก
นิติธรรมและความโปร่งใส
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กรณีตัวอย่าง : นายรั่วไหลฯ ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ
ด้วยความเสมอภาคด้วยความสุภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีการประกาศให้
ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทราบขั้นตอนในการท�ำงานอย่างชัดเจน
เพื่อให้การท�ำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อ ๔ มีความเป็นมิตรและจิตบริการที่ดี
จิตบริการ หรือจิตส�ำนึก : การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ
ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรม
การบริการที่ดี : ให้บริการด้วยความเต็มใจ ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
การบริการเป็นอีกหนึ่งที่มีความส� ำคัญของงานระบบราชการ เพราะ
เป็นเสมือนเมืองหน้าด่านในการต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อ ไม่ว่าบุคคล
จะโทรเข้ามาหรือก้าวเข้ามาติดต่อราชการ ก็จะต้องพบกับผู้ให้บริการ
ก่อนเป็นอันดับแรก หากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ให้บริการ
ให้ความช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวก โอกาสที่บุคคลจะเกิด
ความประทับใจกับองค์กรก็จะมีม ากขึ้น การมีจิตบริการที่ดีของ
เจ้าหน้าที่จึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งขององค์กร
ข้อควรปฏิบัติ
๑. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ตอบปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
๒. ให้บริการด้วยรอยยิ้มและค�ำพูดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้มาติดต่อ
๓. ให้ข้อมูลข่าวสารของการบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับ
บริการได้ตลอดการให้บริการ
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๔. อ�ำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือต่อผู้มารับบริการ
อย่างดี

๕. ควบคุมกิริยาท่าทางและน�้ ำเสียงในขณะให้บริการได้เป็น

กรณีตัวอย่าง : นางสาวมีหวังฯ มีหน้าที่ให้บริการ ผู้มาติดต่อ
ราชการ เมื่ อ มี ผู ้ ม าติ ด ต่ อ จะทั ก ทายด้ ว ยค� ำ ว่ า สวั ส ดี ค ะ และพู ด จา
ด้วยส�ำเนียงไพเราะว่า มาติดต่อเรื่องอะไรคะ หรือให้ช่วยเหลืออะไร
หรือเปล่าคะ
ข้อพึงระวัง
๑. เก็บอารมณ์ไม่ได้ขณะรับฟังข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ
๒. ไม่มีน�้ำใจที่จะเสนอแนะหรือให้ข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่ามี
ประโยชน์
๓. ไม่เปิดใจและไม่รับฟังค�ำต�ำหนิของผู้มาติดต่อ
กรณีตัวอย่าง : นายอดทนฯ มีหน้าที่บริการทั่วไป คนที่ก้าว
เข้ า มาจะต้ อ งพบเป็นคนแรก ปรากฏว่า เมื่ อ ผู ้ ม าติ ด ต่ อ มาสอบถาม
นายอดทนฯ ไม่มีการทักทายก่อน ซ�้ำพูดจาไม่น่าฟัง ไม่มีการให้ความ
ช่วยเหลือแนะน�ำ 
ความคาดหวัง
๑. ผู้ให้บริการของกรมประมงมีจิตบริการที่ดี เพื่อสร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ
๒. ให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ
๓. เปิดใจรับฟังค�ำติชมของผู้มาติดต่อ
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กรณี ตั ว อย่าง : นางสาววาโก้ฯ ให้ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการเรื่องหรือขั้นตอนเรื่องต่างๆ ที่ให้บริการ
ข้อ ๕ มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิ่งที่
ถูกต้อง
ข้าราชการพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะ
สัญญาอย่างเป็นมืออาชีพโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดมั่น
ในหลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ แ ละประชาชน โดยไม่ ต กอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจหรื อ อคติ ที่
ไม่ถูกต้อง กล้าพูดและกล้าท�ำเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด ซึ่งรวมถึงการหาความช่วยเหลือจากผู้มีอ�ำนาจ
มากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้น
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย
๒. ต้ อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตนและเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องต� ำ แหน่ ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียและไม่กระท�ำการใดๆ อันได้ชื่อว่า
ประพฤติชั่ว
๓. ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ยืนหยัดกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม
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๔. แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยยึดถือประโยชน์ของรัฐ บน
พื้นฐานของกฎหมาย
๕. ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
กรณีตัวอย่าง : นายอมภูมิฯ ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการทุจริต จึงท�ำรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมากับ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่เกรงกลัวอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ท� ำผิดเป็น
คนของผู้มีอิทธิพล
ข้อพึงระวัง
๑. ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยยึดถือประโยชน์ของ
ตนเองเป็นส�ำคัญ
๒. ไม่กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระท�ำผิด เมื่อ
ผู้กระท�ำผิดเป็นญาติ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
๓. ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล กดดันต่อการตัดสินใจใดๆ
ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ราชการ
กรณีตัวอย่าง : ผู้ประกอบการ น�ำเงินจ�ำนวนหนึ่งมามอบให้
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเพือ่ ขอให้ได้รบั งานประมูลชิน้ หนึง่ เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ ไม่ปฏิเสธ
และยอมรับเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ความคาดหวัง
๑. ให้ขา้ ราชการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสมอภาคและเทีย่ งธรรม
๒. ไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่กระท�ำการที่เป็นคุณ หรือโทษต่อบุคคลใด
เพราะชอบหรือไม่ชอบบุคคลนั้น
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๓. ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินในลักษณะเป็นสินจ้าง
รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
กรณีตัวอย่าง : บริษัท รวยจริง จ�ำกัด ได้น�ำเงินจ�ำนวนหนึ่ง
มามอบให้ น ายปอดโตฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอให้ ไ ด้ รั บ งานประมู ล
ชิ้นหนึ่ง แต่นายปอดโตฯ ปฏิเสธไม่รับเงิน และนายปอดโตฯ ชี้แจงให้
บริษัทฯ ด�ำเนินการตามขั้นตอน
ข้อ ๖. มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้งานส�ำเร็จสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. อุทิศเวลาของตนให้กับราชการอย่างเต็มที่ สามารถเป็นที่พึ่ง
และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยไม่จ�ำกัดเวลา สถานที่
และเงื่อนไขอื่นใด
๒. ปฏิบัติงานด้วยการทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิดที่มีอยู่
ให้กับงานอย่างเต็มที่
๓. สนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้น และปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
กรณีตัวอย่าง : นางสาวใส่ใจฯ ได้รับแจ้งจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ที่มาติดต่อว่าสัตว์น�้ำที่เลี้ยงลอยตายไม่ทราบสาเหตุขอให้ไปดู นางสาว
ใส่ใจฯ รีบเดินทางไปทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเลิกงานแล้ว
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ข้อพึงระวัง
๑. การใช้เวลาราชการเพื่อไปท�ำงานส่วนตัว
อันควร

๒. การละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าทีใ่ นการปฏิบตั ริ าชการโดยไม่มเี หตุ

กรณีตัวอย่าง : นายใฝ่รู้ฯ ไม่อยู่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ
บางครั้งโดยอ้างว่าไปดูแลธุรกิจส่วนตัว
ความคาดหวัง
๑. ให้ข้าราชการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
๒. ให้ข้าราชการทุ่มเท เสียสละ เพื่อความผาสุกของประชาชน
กรณีตัวอย่าง : ประมงอ�ำเภอได้รับแจ้งจากผู้เพาะเลี้ยงปลา
กระชังว่าปลาตาย ประมงอ�ำเภอจึงได้เดินทางไปตรวจสอบทั้งๆ ที่เป็น
วันหยุดราชการ
ข้อ ๗ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเสียสละ
อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐในระดับสูง
รับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจน
ส�ำเร็จด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อรักษามาตรฐาน
พร้อมรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท�ำไปแล้ว
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ข้อพึงปฏิบัติ
๑. รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
๒. รับผิดชอบและมีความยุติธรรมในการตัดสินใจปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓. รับผิดชอบต่อผลการกระท�ำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และชอบธรรม
๔. ระมัดระวัง ใส่ใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ
๕. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า
กรณีตัวอย่าง : นางสาวอิ่มเอิบฯ เป็นกรรมการเปิดซองประกวด
ราคา ปรากฏว่าในวันที่จะต้องท�ำการเปิดซองประกวดราคา รถที่ใช้อยู่
เป็นประจ�ำเกิดเสีย นางสาวอิ่มเอิบฯ เดินลุยฝนออกมาเรียกรถแท็กซี่
เพื่อไปให้ทันการเปิดซองที่เป็นหน้าที่ตนต้องรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อพึงระวัง
๑. ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจที่ไม่ถูกต้องของบุคคลเพื่อให้ตนเองหรือ
บุคคลอื่นได้รับสิทธิพิเศษ
๒. อาศัยโอกาสที่ตนเองมีต�ำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
กรณีตัวอย่าง : นายเจาะจงฯ เป็นหัวหน้าข้อมูล ต้องประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ให้เสร็จตามเวลาทีก่ ำ� หนด ปรากฏว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประมวล
ผลข้อมูลผิดพลาด นายเจาะจงฯ เห็นว่า ไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้อง
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เข้าไปช่วยให้ถูกต้อง จึงไม่ได้เข้าไปช่วยแก้ไขข้อมูลท�ำให้ไม่เสร็จทัน
ตามก�ำหนดเวลา
ความคาดหวัง
๑. ให้ความส�ำคัญต่อการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ อ�ำนาจและการใช้
ทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. จะต้องเข้าใจข้อบังคับว่าด้วยจรรยาในการประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการนี้อย่างชัดเจนในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมควรอบรมให้
ระดับหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาในชั้นต้น มีความรู้ในด้านจริยธรรม คุณธรรม
และให้เป็นบุคคลต้นแบบของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความช่วยเหลือแนะน�ำ
แก้ไขในข้อที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ไม่ควรต�ำหนิหรือ
ปล่อยให้รับผิดแต่เพียงล�ำพัง
กรณีตัวอย่าง : นางสาวสุดเหงาฯ เจ้าหน้าที่พัสดุรับเฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์ของส�ำนักงานจากผู้ขายที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
เท่านั้น และปฏิเสธที่จะรับผลตอบแทน
ข้อ ๘ มีการท�ำงานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ
การท�ำงานเป็นทีม : การร่วมกันท�ำงานของหน่วยงาน หรือ
ของสมาชิกที่มากกว่า ๑ คน โดยที่สมาชิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
จะท� ำ อะไรแล้ ว ทุ ก คนต้ อ งยอมรั บ ร่ ว มกั น มี ก ารวางแผนการท� ำ งาน
ร่วมกัน
การท�ำงานเป็นทีมมีความส�ำคัญในทุกองค์กร การท�ำงานเป็น
ทีมเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
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บริหาร การท�ำงานเป็นทีมมีบทบาทส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของ
งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
ข้อควรปฏิบัติ
๑. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกันจะต้องยึดถือเป็นกรอบ
เพื่อท�ำงานร่วมกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
๒. ทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์และจัดการ
ด้วยตัวเองได้ แบ่งงานกันท�ำอย่างยุติธรรม
๓. แบ่งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกัน
ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน
๔. ตระหนักในความส� ำคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการ
ยอมรับ การให้เกียรติกัน
กรณีตัวอย่าง : นายโอ้อวดฯ และนายเก่งจริงฯ นักวิชาการ
ประมงทั้งสองคนได้ร่วมกันท�ำงานวิจัยโครงการหนึ่ง ปรากฏว่ามีปัญหา
ในการปฏิบตั งิ านต่างรับฟังความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ผลงานส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ท�ำความพึงพอใจให้กับหน่วยงาน
ข้อพึงระวัง
๑. สร้างทีมงานขนาดใหญ่โตเกินไป
๒. ไม่ควรมีทัศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่ามีประสิทธิภาพเป็น
แบบเดียวกัน
๓. หลีกเลี่ยง ต่างคนต่างท�ำ  ไม่เอื้ออาทรช่วยเหลือเมื่อทีมงาน
มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข
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กรณีตัวอย่าง : นายจอมปลวกฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เป็นหัวหน้ากลุ่มท�ำงานชิ้นหนึ่ง นายจอมปลวกฯ จะมอบหมายให้ผู้ร่วม
ท�ำงานในกลุ่มเป็นผู้ดำ� เนินการทั้งหมด ไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของตนเองถูกต้องเสมอ
ความคาดหมาย
๑. มีโครงสร้างของทีม คือระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผน
เฉพาะของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้องยอมรับ ปฏิบัติตามกฎหรือมติของ
กลุ่ม มีบทบาทและความรู้สึกร่วมกัน
๒. ให้ทมี งานยึดถือเป็นกรอบเพือ่ ท�ำงานร่วมกัน มีความเป็นหนึง่
เดียวกันกล่าวคือ จัดการด้วยตนเอง พึ่งพาตัวเอง และขนาดของกลุ่มที่
เหมาะสม
กรณีตัวอย่าง : นางสาววังเวงฯ ปฏิบัติหน้าที่การเงิน เมื่อมี
ปัญหาสามารถติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ และเปิดโอกาสให้ผู้รับ
บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
ข้อ ๙ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการท�ำงาน
โดยไม่ย่อท้อเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จให้ได้
มุ่งคุณธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการปฏิบัติงาน
ให้ส�ำเร็จ โดยยึดผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มความสามารถ บริหาร
จัดการงบประมาณของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า โดยยึดถือ
ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายส�ำคัญสูงสุด
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มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้อง
มุ่งให้เกิดความส�ำเร็จในงานอย่างระมัดระวังมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ และรู้จักพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
น�ำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และปรับปรุงงานเพื่อให้งานประสบผลส�ำเร็จ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน มุ ่ ง มั่ น
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้วิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง
เป็นธรรม
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
แรงกาย แรงใจ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก�ำหนดเวลา รอบคอบ ทันเวลา เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ไม่ประมาท
เลินเล่อและกระท�ำการใดๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส�ำคัญ
๔. ใส่ ใ จ ใฝ่ ห าความรู ้ เพิ่ ม พู น และพั ฒ นาทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงาน วิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ และความรู้ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
๕. ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างซื่อสัตย์ ประหยัด คุ้มค่า
กรณีตัวอย่าง : นางสาวสมส่วนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ รู้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริง
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ข้อพึงระวัง
๑. ไม่พัฒนาตนเอง ไม่ใฝ่ใจหาความรู้ใหม่ๆ ปฏิบัติงานอย่างเดิมๆ
๒. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด
๓. ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร กระบวนการท� ำ งาน ตลอดจน
กฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน
กรณีตัวอย่าง : นายวางหมากฯ มีหน้าที่ในการเปิดรับสมัคร
บุคคลเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการได้ใช้งบประมาณมากมาย ไม่มกี ารประหยัด
ไม่มีการวางแผนงานล่วงหน้า ไม่สนใจว่าผลงานมีประสิทธิภาพหรือไม่
ความคาดหวัง
๑. ข้าราชการมีความกระตือรือร้นอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ให้
งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
๒. ข้าราชการใฝ่ใจและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของตนเอง
๓. ข้ า ราชการตระหนั ก ในความส� ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านใน
หน้าที่ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดหาให้
ด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ให้การท�ำงานได้คุณภาพ และประสบผล
ส�ำเร็จ
กรณีตัวอย่าง : นายเบ่งบานฯ เป็นผู้บังคับบัญชามีการประชุม
หน่ ว ยงานเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ระดมความคิ ด ทราบปั ญ หาจะได้ ร ่ ว มกั น
แก้ไข ข้อควรปรับปรุง พัฒนา และเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและการ
มี ส ่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาไปฝึ ก อบรมใน
โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพของงาน
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ข้อ ๑๐ มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข
ความพอประมาณ : ด�ำรงตนอยู่และปฏิบัติตนด้วยความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น ตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพี ย งอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล โดยพิ จ ารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
ข้าราชการพึงด� ำรงชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการ
ยึดหลักความพอเพียง เป็นเข็มทิศชี้แนวทางในการด�ำรงชีวิตที่สอดคล้อง
กับความจ�ำเป็นของสังคมไทย รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
ข้อพึงปฏิบัติ
๑. ด� ำ รงชี วิ ต โดยมี เ ป้ า หมาย การวางแผน ด� ำ เนิ น การไปสู ่
เป้าหมายด้วยความรอบคอบ อดทน พยายามเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จ
๒. ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในการด� ำ รงชี วิ ต ด้ ว ยความ
เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะตน
๓. รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรใน
องค์กรอย่างคุ้มค่า
๔. ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่น
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กรณีตัวอย่าง : นางเอวกลมฯ จัดท�ำบันทึกค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน
เพื่อทราบรายรับ รายจ่าย ท�ำให้สามารถวางแผนการใช้เงินของตนเอง
ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นออกท�ำให้มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนได้พอ
สมควร
ข้อพึงระวัง
๑. ไม่ยอมรับความสามารถ ความเป็นอยู่ของตนเอง มองโลก
ในแง่ร้าย เมื่อเผชิญปัญหาที่จะต้องแก้ไขควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ส่วนตน

๒. ไม่เคารพต่อสิทธิของบุคคลอืน่ ขณะท�ำงานและขณะด�ำรงชีวติ

กรณีตัวอย่าง : นายพุงโตฯ เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนน้อย ด�ำเนิน
ชีวิตที่ตรงข้ามกับรายได้ที่ได้รับ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ชอบเที่ยว มีสังคม
กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นประจ�ำ
ความคาดหวัง
๑. ให้ข้าราชการตัดสินใจ และด�ำเนินกิจการต่างๆ ด้วยความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ
ปัญญาในการด�ำเนินชีวิตที่พอเพียง ไม่โลภ และไม่ตระหนี่
๒. ตัดสินใจและด�ำเนินกิจการต่างๆ ด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ ที่จะน�ำความรู้
เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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กรณีตัวอย่าง : นางสาวแก้มแดงฯ ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน
แต่ก็ยังศึกษาหาความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอ และน�ำความรู้เหล่านั้นมาใช้
ในงานประจ�ำวัน เพื่อการวางแผน และการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการ
ปฏิบัติราชการ

สภาพบังคับ
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมประมง
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน ผู้ที่ท�ำผิด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง จะต้องได้รับการพิจารณา
ตักเตือน น�ำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เงินรางวัล
หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
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