
 
  กองการเจ้าหน้าที ่กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อป้องกันการทุจรติ คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน 

  
ปัจจุบันสถานการณ์ การทุจริต คอร์รัปชัน ในประทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ       

ในวงราชการและองค์กรต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องปราบมิให้เกิดการกระท าที่ส่อไป
ในทางการทุจริต คอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด     
กรมส่งเสริมการเกษตร ควรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 

ด้านจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องยึดมั่น  
ในจริยธรรมและยื่นหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยต้องวางตน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของตนอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างนั้นต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท า
การ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท า
นั้นๆ ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จะกระท าการนั้นมิได้ 

2. เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมทั้งพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

3. ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 

4. ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมี
ลักษณะตาม ข้อ 2 หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม ข้อ 2 ผ่านตน ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างผู้นั้น มีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม
หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 

ด้านคุณธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องมี
จิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยต้องวางตน ดังนี้ 

1. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถ   
ที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

2. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืน โดย
มิชอบ 
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3. การใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องกระท าด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
ตามวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

4. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

5. เมื่อมีการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องไม่ขัดขวาง 
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

6. ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนโดยต้องวางตน ดังนี้ 

1. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น ๆ หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือความชัง 

2. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ    
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นเสียแต่ ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3. ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

4. ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก  

 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ชาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยต้องวางตน ดังนี้ 

1. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

2. ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
3. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ    

บุคคลอืน่จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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ด้านกฎหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องเคารพ
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยต้องวางตน ดังนี้ 

1. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณี    
มีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วง ว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
แล้ว 

2. ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องท าการทักทวงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

3. ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

4. ไม่กระท าการที่เป็นการเลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

5. ไม่ย่อมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืน      
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

6.เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

7. เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้าง   
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึน ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

 

 
 


