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คำ�นำ�
เป้าหมายในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต้องเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน”
และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ตระหนักถึงภารกิจ ทีจ่ ะด�ำเนินการในแนวทางดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ ตามภารกิจ
ให้ สัมฤทธิ์ผลโดยยึดหลัก การมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และบริ ห ารให้ เ กิ ดธรรมาภิ บาลอั นเป็ น
ความต้ อ งการของสั ง คม ประเทศ และโดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ วรรคสอง ก�ำหนดให้สว่ นราชการก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น ตามหลักวิชาชีพและจรรยาวิชาชีพของ
หน่วยงานตามเจตนารมณ์ในงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานส�ำหรับให้ข้าราชการถือเป็นหน้าที่
ในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ได้ ป ระกาศเจตจ� ำ นงไว้ ว ่ า จะด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ มีบริบทที่
กว้างมากกว่ากฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในภาครัฐ โดยใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ว่าควรกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดในหน้าที่ทั้งส่วนบุคคล และความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อ
เป็นการธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งบุคคลและระบบอาชีพของตนอันจะท�ำให้เกิดความไว้วางใจจาก
สาธารณะ และเกิดประโยชน์สุขกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๑
ได้ก�ำหนดขั้นตอนเพื่อให้ข้าราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ ซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยให้ระลึกเสมอว่า ข้าราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทุกเวลา ทุกสถานที่ทุกรูปแบบ
โดยมีความตระหนักเสมอว่า เราเป็นตัวแทนของรัฐ มีหน้าที่ในการป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ดั ง นั้ น จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ข้ า ราชการกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น
บุคลากรที่จะส�ำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่จะต้องมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�ำลัง
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ข้อบังคับ

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น อาศั ย อ� ำ นาจ
ตามความในมาตรา ๗๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
“จรรยาทั่วไป” หมายความว่า ความประพฤติ หรือสิ่งที่ข้าราชการ พึงถือเป็น
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นการทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
“จรรยาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หมายความว่า ความประพฤติ
หรือกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามต�ำแหน่งหน้าที่เป็นการเฉพาะที่ข้าราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพึงปฏิบัติเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากจรรยาทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
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หมวด ๑
จรรยาทั่วไป
ข้อ 5 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส�ำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน
และสังคม ดังนี้
(1) ด�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ไม่ยอมจ�ำนนต่ออิทธิพลของบุคคลอื่น ไม่ใช้อิทธิพลและอ�ำนาจอันไม่ชอบธรรม
ในการปฏิบัติราชการและการด�ำรงชีวิตส่วนตน
(3) ใช้ดุลยพินิจตามกฎหมายในการตัดสินใจด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม
(4) ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
ข้อ 6 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและ
ปราศจากอคติโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป หรือเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ การศึกษา อาชีพ หรือปัจจัยอื่น ๆ โดยไม่เป็นธรรม
รวมทั้งปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต เที่ ย งธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(2) ให้ บ ริ ก ารและ อ� ำ นวยความสะดวกแกประชาชนอยางเทาเที
ก่
ย่ ท่ ย มกั น
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย ให้ทันกับสถานการณ์ ในกรณีที่มีเหตุ
จ�ำเป็นที่ต้องให้บริการแก่ผู้ใดก่อนต้องสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้ผู้รับบริการ
ที่ได้รับผลกระทบเข้าใจได้
(3) ยึดถือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ
(4) ให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องทางราชการ
และประชาชนเป็นส�ำคัญ
ข้อ 7 ข้ า ราชการพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความมุม่ ง มั่ น กระตื อ รื อ ร้ น อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อให้งานส�ำเร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นเป้าหมายของงานที่ก่อให้เกิดผลดีและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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(2) รักษามาตรฐานการให้บริการ โดยปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก�ำหนดไว้
(3) บริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์
(4) ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้งานเสร็จ
สมบูรณ์ตามก�ำหนด
ข้อ 8 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ดังนี้
(1) ปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส และพร้อม
รับการตรวจสอบ
(2) ชี้แจงและให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการจนเป็นที่พอใจ กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามค�ำขอได้
(3) ด� ำ เนิ น การให้ ป ระชาชนสามารถรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ และร่วมให้บริการ
ข้อ 9 ข้าราชการพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วย
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตนตามธรรมเนียมอันดีงามของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้วยความภาคภูมิใจ ดังนี้
(1) การตัดสินใจและกระท�ำการใด ๆ ในหน้าที่ราชการ ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม หลักจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
(2) กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
(3) มีสัจจะและไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์
(4) ปฏิบัติตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย และแสดงความคิดเห็น
คัดค้านค�ำสั่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม
(5) กล้าแจ้งเหตุหรือรายงานผู้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบเมื่อพบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น การกระท�ำผิด แม้ผู้กระท�ำผิดจะเป็นญาติ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ
บัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง
(6) ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เรื่ อ ง
ความโปร่งใส ในทุกกระบวนงาน และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
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ข้อ 10 ข้าราชการพึงด�ำเนินชีวิตด้วยความมีคุณธรรม มีความรู้ สติ และปัญญา
โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลักที่สัมพันธ์กัน คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ดังนี้
(1) ด�ำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตน
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
(2) มีการวางแผนการด�ำรงชีวิตเพื่อด�ำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ
อดทนประหยัด และมัธยัสถ์
(3) พิจารณา วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ
ด้วยความมีเหตุผล
(4) เผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทัน เข้มแข็ง และควบคุมอารมณ์ จัดการกับปัญหาด้วย
กลวิธีที่เหมาะสม
ข้อ 11 ข้าราชการพึงพัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ราชการของตนอย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
(1) หมั่ น ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานในหน้ า ที่ โ ดยสม�่ ำ เสมอเพื่ อ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) น�ำข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมแก่สถานการณ์
(3) น�ำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

หมวด ๒
จรรยาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ 12 ข้าราชการพึงปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญา
และเวลา เพื่อผลักดันภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
(1) เอาใจใส่ ต ่ อ ประชาชนผู ้ ม าติ ด ต่ อ งาน ผู ้ ป ระสบภั ย รวมทั้ ง เครื อ ข่ า ยด้ ว ย
ความสุภาพและมีความเป็นมิตร
(2) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
เป็นธรรม และทันสถานการณ์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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(3) ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือช่วยแก้ปัญหาของประชาชน ผู้ประสบภัยในขอบเขต
หน้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เรียกร้องหรือหวังผลประโยชน์ใด ๆ
ข้อ 13 ข้ า ราชการพึ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยมุ ่ ง ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจประสานกั น
สร้างพลังกลุ่มหรือเครือข่ายให้ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) ให้เกียรติและปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ประสบภัยด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และ
เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล
(2) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ผลั ก ดั น ภารกิ จ งานด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึ ง การ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย และสภาพพื้นที่ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) มุ่งมั่นขยายเครือข่ายอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความราบรื่น
ข้อ 14 ข้าราชการพึงดูแลใส่ใจและช่วยเหลือในกิจกรรมของสังคมที่อาศัยอยู่ด้วย
ความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดังนี้
(1) ปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในพืน้ ที่
เป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
(2) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ และประชาชนทัว่ ไป
ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(3) ระมัดระวัง ใส่ใจในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และสาธารณสมบัติที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเข้าไป
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ข้อ 15 ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและฉับไว พร้อมปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่
ถูกต้อง ดังนี้
(1) มี ค วามตื่ น ตั ว และฉั บ ไวในการท� ำ งาน โดยพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้ ทั น ที
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) ปฏิบัติงานด้วยความอดทน อดกลั้น มีสติ ภายใต้ภาวะกดดันได้ทุกสถานการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเกิดสาธารณภัย เพื่อให้งานบรรลุผลส�ำเร็จ
(3) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�ำงานให้ทันต่อเหตุการณ์
สภาพปัญหาต่าง ๆ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
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ข้อ 16 ข้าราชการพึงท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม ดังนี้
(1) ท�ำงานร่วมกับหมู่คณะโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส�ำเร็จ
(2) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
(3) น�ำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานมาร่วมกันพัฒนา
สร้างสรรค์งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
(5) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
ข้อ 17 ข้าราชการพึงมุ่งมั่นที่จะให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
โดยรับรูแ้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญในการป้องกันและการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยทีอ่ าจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของตนเองและผู้อื่น
(2) ปฏิบัติตนหรือด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อลด
ความเสี่ ย งต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด อั น ตราย ทั้ ง ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของตนเองและผู้อื่น
(3) พัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และทักษะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง การเตรี ย มพร้ อ มเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย ที่
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
(4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
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หมวด ๓
การบังคับใช้
ข้อ 18 ให้ข้าราชการพึงท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ในพฤติกรรมอันเป็นความผิดวินัยให้
ด�ำเนินการทางวินัยกับข้าราชการผู้นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจ�ำของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการในพฤติกรรมอันมิได้เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับ
บัญชาตักเตือนรวมทั้งน�ำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ได้รับการพัฒนา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ๑. นิยามศัพท์

ภาคผนวก

๒. ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
กับกลไกที่เป็นตัวชี้วัดส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
1.
2.
3.
4.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ภาคผนวก ข แผนและยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ภาคผนวก ค แนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

1. ทศพิธราชธรรม
2. มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที่ ก รมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
3. ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ
4. สรุ ป สาระส� ำ คั ญ จริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
5. แนวทางปฏิบัติในการรักษาจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6. หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ ๙

ภาคผนวก ง กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
2. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
3. ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
4. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือ่ ง นโยบายการด�ำเนินงาน
อย่างมีคณ
ุ ธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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๑. นิยามศัพท์

ภาคผนวก ก

ประมวลจริยธรรม หมายถึง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการจริยธรรม หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ข้อบังคับ.หมายถึง.บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ.ซึ่งก�ำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการ
ปฏิบัติหรือด�ำเนินการตามกฎหมาย
จรรยา หมายถึง หลักความประพฤติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อประพฤติแล้วจะช่วยรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ท�ำให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคม
คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน�้ำใจ และเป็นสุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ
ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระท�ำความชั่ว โดยประการต่างๆ เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว จะท�ำให้
เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่สิ่งที่ดี
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ การกระท�ำดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ
ปรากฏเป็นความดีงามทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อความดีงาม มีความกตัญญู ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัยมีน�้ำใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น ถูกแสดงออกทางจรรยา
มารยาทการประพฤติปฏิบัติ และการกระท�ำที่ดี ตามคุณธรรมที่มีในจิตใจนั้น
ศีลธรรม หมายถึง ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ละเมิดต่อสิ่งที่จะท�ำลายความดีงาม
แห่งคุณธรรม จริยธรรมให้เสื่อมลง ทั้งกฎหมาย ระเบียบ วินัย และจารีตประเพณี ที่ดีงาม
ของสังคม เมื่อเกิดศีลธรรมขึ้นแล้ว ก็จะน�ำความสงบร่มเย็นใจ มาสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค่ า นิ ย ม หมายถึ ง เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร
ว่าพฤติกรรมใดควรท�ำและไม่ควรท�ำ เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน
ระดับองค์กร และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ค่านิยมหลัก (Core Value) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น�ำที่สื่อถึงความ
คาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์กรค่านิยมสนับสนุนและชี้น�ำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Organizational Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ
หรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การรับรู้หรือภาพที่
เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระท�ำของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นค�ำพูด หรือ การกระท�ำ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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๒. ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยกับกลไกที่เป็น
ตัวชี้วัดส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

▹▹ หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
▹▹ มาตรา ๕๐ “.........บุคคลมีหน้าที่ (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ........”
▹▹ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
▹▹ มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รัฐถึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวล
จริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)
▹▹ปลูกฝังวิธีคิดให้คนมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการยั่วยุให้เกิดการทุจริต
▹▹การป้องกันการทุจริต
▹▹พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
▹▹ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการภาครัฐป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(ข้อ ๓.๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทย
มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
ภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย
๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต
๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
▹▹วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
▹▹พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
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▹▹เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
perceptions index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
▹▹ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
(ข้อ ๕) การพัฒนาวิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ภาคผนวก ข
แผนและยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
“ชาวมหาดไทยด�ำรงตนบนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมองค์กร
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
▸▸ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
▹▹เป้าประสงค์ :
1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการด�ำรงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
▹▹กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง
การปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้าง
คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
▸▸ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ
▹▹เป้าประสงค์ :
1. เพือ่ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มคี วามเข้มแข็ง
2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
▹▹กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ า งและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
เสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน / องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
▸▸ยุทธศาสตร์ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
▹▹เป้าประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพือ่ ผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนให้มสี ว่ นร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมอันเป็นการกระตุน้
สังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่
สร้างสรรค์สามารถชี้น�ำสังคม
3. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยให้ เ ป็ น แบบอย่ า งในการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ
▹▹กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานด้าน
คุณธรรม
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▸▸ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
▹▹เป้าประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2. เพือ่ สร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวธิ แี ละอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ บนหลักการทีเ่ ป็นสากลแต่ยงั คงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
▹▹กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ :
“ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ”

ยุทธศาสตร์ :
ล่
▸▸ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อต่ตอการหลอหลอมให้
ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
▹▹เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการขององค์กรสามารถเสริมสร้างให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
▸▸ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและอาสาสมัครของ
องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติตาม
▹▹เป้าประสงค์ : บุคลากรในองค์กรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)
มาใช้ในการด�ำรงชีวิต
▸▸ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
▹▹เป้าประสงค์ : อาสาสมัคร ประชาชน และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในองค์กร
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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ภาคผนวก ค
แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
๑. ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราชธรรม ๑๐”
▸▸ทาน (ทานํ) คือ การให้
▸▸ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
▸▸บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขของตน เพื่อความสุขส่วนรวม
▸▸ความซื่อตรง (อาชชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กร
หรือหลักการของตน
▸▸ความอ่อนโยน (มททวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
▸▸ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร
▸▸ความไม่โกรธ (อกโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
▸▸ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การด�ำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต
การบริโภค ที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งน�ำไปสู่การแข่งขันแย่งชิง จนเป็น
การเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และท�ำลายสิ่งแวดล้อม
▸▸ความอดทน (ขนติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่ง
อันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
▸▸ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่นถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

๒. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าทีก่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก�ำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ยึดเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ เสริมสร้างส�ำนึกที่ถูกต้อง ธ�ำรงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรี เกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธา และได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้
1. เสียสละ ยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พึงปฏิบัติงานด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละและจิตส�ำนึกที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
ชาติและประชาชน
2. มุ่งผลลัพธ์ของงาน พึงปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความสามารถ
ความช�ำนาญงาน เพื่อผลส�ำเร็จของงานด้วยความประหยัดและคุ้มค่า
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3. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ยืนหยัด
กระท�ำในสิ่งที่ถูก ต้อง อย่างเสมอภาคทั่ วถึ ง และเป็ นธรรมเพื่ อ ความพึ ง พอใจ
ของประชาชน
4. สมถะ มัธยัสถ์ พึงด�ำรงตนด้วยความเรียบง่าย ประหยัด อดออมและนิยมไทย
5. รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ พึงปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โดยยึดหลักการประสาน
สัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การท�ำงานเป็นทีมด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และถูกต้อง
6. รักษ์สามัคคี มีวินัย พึงมีความรัก เอื้ออาทร ให้อภัย แบ่งปันข้อมูลความรู้ และ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
7. ยึ ด มั่ น ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องตนเอง และองค์ ก ร พึ ง มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ คุ ณ งามความดี
มีความรับผิดชอบต่อผลงานเพื่อเสริมศักดิ์ศรีองค์กร และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายเกียรติภูมิของตนและองค์กร

๓. ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ
บุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต�ำแหน่งจึงมีหน้าที่ด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ�ำนวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส ่ ว นตนและไม่ มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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๔. สรุปสาระส�ำคัญจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตส�ำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้ า ราชการต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องtละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่และ
ไม่ควรกระท�ำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถว่ งเวลาให้เนิน่ ช้า และใช้ขอ้ มูลข่าวสารทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงาน
เพื่ อ การในหน้ า ที่ และให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยส่วนรวม

๕. แนวทางปฏิบัติการรักษาจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การยึดมั่นและยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) หมายถึง ยึดมั่นในความ
ถูกต้องความชอบธรรม เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และไม่โอนอ่อนตาม
อิทธิพลใด
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ.(Integrity.and.Responsibility) หมายถึง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
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มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต ่ อ ประชาชน ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ต่ อ องค์ ก รและ
ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (Transparency and
Accountability) หมายถึง ปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
ให้ประชาชนตรวจสอบ.ความถูกต้องได้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของ
กฎหมาย
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Nondiscrimination) หมายถึง
บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ถูกต้อง ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
เน้นการท�ำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) หมายถึง ท�ำงานให้แล้วเสร็จตาม
ก�ำหนดเกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า
เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการท�ำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก
มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย

๖. หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙
1. จะท�ำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน�ำข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
จะท�ำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้
เกิดความเข้าใจและอยากท�ำ ไม่ใช่การสั่งให้ท�ำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท�ำก็เป็นได้ ในการท�ำงานนั้น
อาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึง
เป้าหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมัก
จะมองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส�ำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงาน
แต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท�ำจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะ
ลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่
ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท�ำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
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4. ท�ำตามล�ำดับขั้น
เริ่มต้นจากการลงมือท�ำในสิ่งที่จ�ำเป็นก่อน เมื่อส�ำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ�ำเป็นล�ำดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท�ำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส�ำเร็จได้โดยง่าย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพ
สาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ
ถนน แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎร
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการ
และอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ล้ ว จึ ง ค่ อ ยสร้ า งเสริ ม ความเจริ ญ และฐานะเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น โดยล� ำ ดั บ ต่ อ ไป”
พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องค�ำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และ
สังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้อง
แนะน�ำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ท�ำงานแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อการท�ำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดต�ำรา
เมื่อเราจะท�ำการใดนั้น ควรท�ำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่
การยึดติดอยู่กับแค่ในต�ำราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติด
ทฤษฎีมากจนเกินไปจนท�ำอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท�ำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหา
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่
ในภู มิ ภ าคนั้ น มาแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง โดยไม่ ต ้ อ งลงทุ น สู ง หรื อ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ยุ ่ ง ยากมากนั ก
ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้
ประหยัดงบประมาณ…”
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9. ท�ำให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�ำริ
ไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ท�ำให้ง่าย”
10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส�ำคัญที่สุดจะต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จัก
รับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์ จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดม
สติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมาอ�ำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส�ำเร็จ
ที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ดังพระราชด�ำรัส
ตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�ำคาญ
ด้วยซ�้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อย
แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
12. บริการที่จุดเดียว
ทรงมีพระราชด�ำริมากว่า ๒๐ ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่ง
ทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่อง
รู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเรา
ต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงน�ำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ�ำบัดน�้ำเน่าเสีย
โดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ
15. ปลูกป่าในใจคน
การจะท�ำการใดส�ำเร็จต้องปลูกจิตส�ำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์
กับสิง่ ทีจ่ ะท�ำ…. “เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน้ ก็จะพากัน
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และจะรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง”
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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16. ขาดทุนคือก�ำไร

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้”
และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ..เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยาย
ให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการ
ด�ำเนินชีวิต ให้ด�ำเนินไปบน “ทางสายกลาง”..เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ซึง่ ปรัชญานีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
บทความที่เกี่ยวข้อง : เดินตามรอยเท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ท�ำงานอย่างมีความสุข
ท�ำงานต้องมีความสุขด้วย.ถ้าเราท�ำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้.แต่ถ้าเรามีความสุข
เราจะชนะ สนุกกับการท�ำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท�ำงานโดยค�ำนึงถึงความสุขที่
เกิดจากการได้ทำ� ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ก็สามารถท�ำได้ “…ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มอี ะไรจะให้ นอกจาก
การมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
22. ความเพียร
การเริ่มต้นท�ำงานหรือท�ำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ
ความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะ
ว่ายน�ำ้ ต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาทีช่ ว่ ยเหลือมิให้จมน�ำ้
23. รู้ รัก สามัคคี
• รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
• รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท�ำ ลงมือแก้ไข
ปัญหานั้น
• สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท�ำคนเดียวได้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจกัน
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ภาคผนวก ง
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

▸▸หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ
▹▹ มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วน
ราชการก�ำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
▹▹ ให้ส่วนราชการก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
▹▹ ในการก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
▹▹ มาตรา ๗๙ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการ
อั น มิ ใช่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั ก เตื อ น น� ำ ไปประกอบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
เลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา

▸▸หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย

▹▹ มาตรา ๘๑ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต้ อ งสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ
▹▹ มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท�ำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการมติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ
ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
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ดังต่อไปนี้

(4) ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นจะท�ำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการ
ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค�ำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้า
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชายื น ยั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง เดิ ม ผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ ง
ปฏิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(8) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน มิให้เสื่อมเสีย
▹▹ มาตรา ๘๓ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต้ อ งไม่ ก ระท� ำ การใดอั น เป็ น ข้ อ ห้ า ม
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้ง ถือเป็น การรายงานเท็จด้วย
(2) ต้องไม่ปฏิบตั ริ าชการอันเป็นการกระท�ำการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เป็นผู้สั่งให้กระท�ำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
(3) ต้ อ งไม่ อ าศั ย หรื อ ยอมให้ ผู ้ อื่ น อาศั ย ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(5) ต้องไม่กระท�ำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการหาผลประโยชน์อันอาจท�ำให้
เสียความ เที่ยงธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน
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(6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(7) ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ
(8) ต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก�ำหนด
ในกฎ ก.พ.
(9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(10) ไม่กระท�ำการอื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฎ ก.พ.

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักส�ำคัญ ๖ ประการดังนี้
1. หลักนิติธรรม

การใช้กฎ ระเบียบที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับไว้ไม่ตามกระแสหรือ
อ�ำนาจตัวบุคคลเสมอ
2. หลักคุณธรรม
การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างแก่สังคม
ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
3. หลักความโปร่งใส การท�ำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้
4. หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็น
5. หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งแก้ปัญหา กล้ายอมรับผลการกระท�ำของตน
6. หลักความคุ้มค่า
บริหารกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา..๑๐๓..แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต..พ.ศ...๒๕๔๒..คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ..จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์..และจ�ำนวนสินทรัพย์ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับ
จากบุคคล ได้โดยธรรมจรรยาไว้ดงั นี้
ข้อ. ๑. ประกาศนีเ้ รียกว่า.“ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่อง..หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ..พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” .หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กนั ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน พีน่ อ้ งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คูส่ มรส ผูบ้ พุ การีหรือผูส้ บื สันดานของคูส่ มรส บุตรบุญธรรมหรือผูร้ บั
บุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อนื่ ใด” หมายความว่า สิง่ ทีม่ มี ลู ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากบุคคลภายนอก
เหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด โดย
ธรรมจรรยาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาได้ดังต่อ
ไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ�ำนวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรปู
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากต่างประเทศ ซึง่ ผูใ้ ห้มไิ ด้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่วา่ จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มเี หตุผล
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ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับไว้เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผูน้ นั้ รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มเี หตุทจี่ ะอนุญาตให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ ยึดถือทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดโดยทันที
ข้อ..๗..การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์..หรือมีราคาหรือ
มีมลู ค่ามากกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๕ ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั มาแล้วโดยมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ ง
รับไว้เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท�ำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�ำเป็น
ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่
ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ..หน่วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กร..ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดมีคำ� สัง่ ว่าไม่สมควรรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าว ก็ให้คนื
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดโดยเร็ว
เมือ่ ได้ดำ� เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ไม่เคยได้รบั
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวเลย
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ไว้ตามวรรคหนึง่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ งั คับ
บัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จ
จริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ ต่อผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอน ส่วนผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับ
บัญชาทีม่ อี ำ� นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้ นี้ เพือ่ ด�ำเนินการตามความในวรรคหนึง่
และวรรคสอง
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ไว้ตามวรรคหนึง่ ..เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภาหรือประธานสภา
ท้องถิน่ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพือ่ ด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่ผซู้ งึ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมาแล้วไม่ถงึ สองปีดว้ ย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง นโยบายการด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนโยบายที่.๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ..ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓ (๑) พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๔
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยก� ำ หนดนโยบาย
การด�ำเนินงาน อย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติของข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ สร้างความเชื่อมั่นแก่
เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินงานตามภารกิจ โดยเป็นค่านิยมส�ำหรับองค์กรที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.นโยบายด้านการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ :
(๑) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
เรื่อง ความโปร่งใสในทุกกระบวนงาน
(๒). ข้าราชการและเจ้าหน้าที่..ต้องยึดถือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน..
และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบการยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม การมีจิตส�ำนึกที่ดี การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรวดเร็ว ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
การเคารพบุคคลและองค์กร และการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการที่ดีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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๒. นโยบายด้านการให้บริการที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ :
(1) มีมาตรฐานการให้บริการประชาชนหรือส่วนราชการ
(2) ประกาศมาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ
(3) ส�ำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการให้บริการ
(4) น�ำผลการส�ำรวจมาประเมินผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ
(5) น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ลดดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกรณี ที่
สามารถน�ำเทคโนโลยีมาทดแทนได้
๓. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แนวทางปฏิบัติ :
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(2) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล และเข้าตรวจดูได้
๔. นโยบายด้านการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติ :
(1) มีหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(2) มีขั้นตอนและระยะเวลาด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ด�ำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
(4) แจ้งผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ
(5) สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
๕. นโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน
แนวทางปฏิบัติ :
(๑) ก�ำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน
(๒) เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คณะที่ปรึกษา
ผู้บริหาร
๑. นายชยพล ธิติศักดิ์
๒. นายกอบชัย บุญอรณะ
๓. นายปิยะ วงศ์ลือชา
๔. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. นายสาโรช คัชมาตย์
๒. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
๓. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
๔. นายวิทยา จันทน์เสนะ
๕. นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
๖. นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์
๗. นายมนตรี เต่งตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้จัดท�ำ
กองกฎหมาย
นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ

ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๑. นายชาสันต์ คงเรือง
๒. นายวีรพงศ์ ทองศรีนุ่น
๓. นางสาววาริกา ริ้วเหลือง
๔. นางสาวอาทิตยา สุขปัญญา
๕. นางสาวนันท์นภัส เดชธาวินสิทธิ์
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รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน

