แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ การทุจ ริ ต คอร์รัปชัน ในประทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้ น โดยเฉพาะ
ในวงราชการและองค์กรต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปราบมิให้เกิดการกระทาที่ส่อไป
ในทางการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร ควรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้
ด้านจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องยึดมั่น
ในจริยธรรมและยื่นหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยต้องวางตน ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย่า งตรงไปตรงมา และไม่ก ระท าการเลี่ ย งประมวลจริ ยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของตนอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างนั้นต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทา
การ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทา
นั้นๆ ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จะกระทาการนั้นมิได้
2. เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมทั้งพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ ฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมต้ อ งรายงานต่ อ ปลั ด กระทรวง หรื อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
3. ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่ าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
4. ในกรณีที่ ข้าราชการ พนั กงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมี
ลักษณะตาม ข้อ 2 หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม ข้อ 2 ผ่านตน ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างผู้นั้น มีหน้าที่ต้องคัด ค้านการกระทาดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม
หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี
ด้ า นคุณ ธรรม ข้ าราชการ พนั ก งานราชการ และลู กจ้ างในสั งกัด กรมส่ ง เสริ มการเกษตร ต้ องมี
จิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้า ที่ เสียสละ ปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยต้องวางตน ดังนี้
1. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลังความสามารถ
ที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
2. ละเว้น จากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่น โดย
มิชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม

-23. การใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องกระทาด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
ตามวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
4. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
5. เมื่อมีการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องไม่ขัดขวาง
ต้องให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
6. ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียแก่ ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อัก ษรตามคาสั่ง เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนโดยต้องวางตน ดังนี้
1. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อ นฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น ๆ หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือความชัง
2. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นเสียแต่ ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริย ธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
4. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์
ส่ ว นตนหรื อ ส่ ว นกลุ่ ม อัน จ าเป็ น ต้องวินิ จ ฉั ยหรือชี้ช าด ต้องยึด ประโยชน์ ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยต้องวางตน ดังนี้
1. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรั บซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป
2. ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
3. ไม่เสนอ หรื ออนุ มัติโ ครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอืน่ จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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-3ด้านกฎหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องเคารพ
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยต้องวางตน ดังนี้
1. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณี
มีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วง ว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย ข้า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้า งต้อ งแจ้ง ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการและและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
แล้ว
2. ในกรณี ที่เ ห็ น ว่ าค าสั่ งผู้ บั ง คับ บั ญ ชา หรื อการดาเนิ น การใดที่ ต นมีส่ ว นเกี่ย วข้ องไม่ ช อบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทาการทักทวงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
3. ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
4. ไม่กระทาการที่เป็ นการเลี่ ยงกฎหมาย ใช้ห รือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
5. ไม่ย่อมให้ บุ คคลอื่น อาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิ น สิ ทธิห รือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
6.เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
7. เมื่อได้รับคาร้อง หรือคาแนะนาจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของส่ว นราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดาเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม

