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จรรยาขาราชการกรมการปกครอง
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บทนํา
ขาราชการเปนกลไกที่สําคัญในการบริหารบานเมือง ซึ่งตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประชาชนและผลประโยชน
ของประเทศชาติ จึงมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง ดังนั้นการ
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกประชาชนและประเทศชาติไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทของขาราชการที่มี
ตอประเทศชาติ ตอประชาชน ตอหนวยงานและเพื่อนรวมงาน และขึ้นอยูกับจิตสํานึกของขาราชการในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ตามความรับผิดชอบ ซึ่งอาจหมายความไดวาขาราชการมี “จรรยาขาราชการ” มากเพียงใด ก็จะสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการ
เพื่อประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติไดมากเทานั้น ซึ่งโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5
การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 และมาตรา 79 ก็กําหนดให ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่
สวนราชการกําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ ทั้งกําหนดใหสวนราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวนราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ รวมถึง
สงเสริมขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการไดรับการสนับสนุนพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน ตามมาตรฐานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตนารมณของของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา 78 ประสงคจะใหเกิดมาตรฐานความประพฤติเฉพาะสวนราชการขึ้น ดังนั้น จรรยาของแตละสวนราชการจึงเปรียบเสมือน
กรอบแนวทางเพื่อกํากับดูแลและควบคุมขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางอื่นของสวนราชการนั้น ๆ ใหมีระเบียบวินัย ประพฤติ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได รวมทั้งชวยรักษาเกียรติและชื่อเสียง การสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ
รวมถึงขาราชการในหนวยงานเปนที่ยอมรับ และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และพันธกิจ ของหนวยงาน
ซึ่งหนวยงานราชการจึงจําเปนตองมีจรรยาและมีการบังคับใชจรรยาโดยใชมาตรการตาง ๆ ในการประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถูกตอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและเพื่อยกระดับขาราชการในหนวยงานรวมถึงการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 ของพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมการปกครอง จึงได
กําหนดจรรยาขาราชการกรมการปกครองขึ้น เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน
และลูกจางกรมการปกครอง รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานในหนาที่ ที่จะตองรับผิดชอบตอสังคม ประชาชน และประเทศชาติ
รับผิดชอบตอศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการและหนวยงาน เพื่อใหบังเกิดการไดรับการยกยอง ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธา
จากบุคคลทั่วไป โดยมีความมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่ อกําหนดให ขาราชการ พนักงาน และลูก จางของกรมการปกครองพึงยึ ดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการ
ประพฤติปฏิบัติ ในฐานะขาราชการกรมการปกครอง
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2. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาใหกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของขาราชการกรมการ
ปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะขาราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
3. เพื่อกําหนดใหขาราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความนาเชื่อถือและความไววางใจของ
การเปนขาราชการกรมการปกครอง
4. เพื่อกําหนดใหขาราชการกรมการปกครองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอสังคม ตอชุมชน และ
ตอประเทศชาติ
กรมการปกครองในฐานะ สวนราชการมีหนาที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข แกประชาชน ลักษณะงานของกรมการ
ปกครองเปนงานเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน ซึ่งมีผลใหขาราชการผูปฏิบัติงานตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับ
วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งภารกิจหลักของกรมการปกครองมีขอบเขตของงานกวางครอบคลุมภารกิจที่
เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน และชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมรมเย็นเปน
สุข สมานฉันท สงบเรียบรอย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความสงบเรียบรอยของสังคม ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในอันที่จะรณรงคใหขาราชการกรมการปกครองยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติตามแนวทางจรรยาขาราชการกรมการปกครอง
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 จรรยาขาราชการกรมการปกครองจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดหลักการ และแนวทางความประพฤติที่พึงกระทําใน
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางกรมการปกครองทุกระดับ
ขอ 2 ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมการปกครองนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ประกาศใช
ขอ 3 ในขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมการปกครองนี้
“ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมการปกครอง” หมายความวา ขอควรประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่
ถูกตองที่ขาราชการกรมการปกครองยึดถือเปนขอปฏิบัติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการทํางานไมวาจะ
เปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีชอื่ เรียกอยางอื่นใน
สังกัดกรมการปกครอง
“ผูบริหารทุกระดับ” หมายความวา ผูบริหารทุกระดับและใหรวมถึงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทั้งที่อยูใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค ที่จะตองดูแลผูใตบงั คับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในแนวทางที่ถูกตอง
“ผูรับบริการ” หมายความวา ประชาชนที่มาติดตอราชการกับกรมการปกครอง ไมวาจะเปนเอกชน หรือ
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
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หมวดที่ 2
จรรยาขาราชการกรมการปกครอง
กรมการปกครองมีจรรยาที่สมควรใหขาราชการพึงถือประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
ขอ 1 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ประกอบดวย
(1) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(2) มีจิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย และดํารงไวซึ่งความเปนกลางทางการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ทองถิ่น และระดับทองที่
(3) สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรอิสระหรือองคกรที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 2 ยึดมั่นในอุดมการณนักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ประกอบดวย
(1) มุงมั่นบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชนดวยความจริงใจ อยางเสมอภาค และเปนธรรม
(2) มีจิตสํานึกในความเปนขาราชการฝายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบตอสังคม รักษาประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชน
(3) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง บนพืน้ ฐานของหลักนิติธรรมและคุณธรรม
(4) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนโดยรวมเปนสําคัญ
(5) เสริมสรางความสมานฉันทและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ขอ 3 มีความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ ประกอบดวย
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
(2) ตัดสินใจกระทําการใด ๆ ดวยความรอบคอบ รับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทําและพรอมที่จะแกไข
เมื่อเกิดขอบกพรอง
(3) ปฏิบัติงานโดยใชกลยุทธปองกันการทุจริตคอรรัปชัน และใชงบประมาณอยางซื่อสัตย ประหยัด คุมคา
(4) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ ทั้งตอตนเอง ผูบังคับบัญชา
ผูรวมงาน และประชาชน
ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ประกอบดวย
(1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(2) ดูแลขอมูลขาวสารทางราชการอยางระมัดระวัง และใชประโยชนในทางที่ถูกตอง
(3) เปดเผยขอมูลขาวสารแกผรู องขอตามหลักเกณฑขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
(4) เปดเผยหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน หรือขอมูลการปฏิบัติงานใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ตามความเหมาะสมอยางทั่วถึง
(5) เปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
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-4ขอ 5 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ประกอบดวย
(1) เคารพและใหเกียรติประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมกันของบุคคล
(2) ใหบริการและชวยเหลือประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการอยางเทาเทียมดวยความสุภาพมีน้ําใจ เอื้อเฟอ
เผื่อแผ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
(3) ใชอํานาจในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยงละเลย หรือละเวนการใชอํานาจ และ
ไมใชอํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
(4) ใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น ไมกระทําการที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือ
กอใหเกิดภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ 6 มุงมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย
(1) ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน โดยยึดนโยบายของรัฐบาล และระเบียบกฎหมาย รวมถึงหลักวิชาการ
เปนหลักในการปฏิบัติงาน
(2) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดแกประชาชน สังคม และประเทศชาติ เปนสําคัญ
(3) อุทิศเวลาของตนใหกับราชการอยางเต็มที่ สามารถเปนที่พึ่ง และใสใจตอการแกไขปญหาใหแกประชาชน
โดยไมจํากัดเวลา สถานที่ และเงื่อนไขอื่นใด
(4) ปฏิบัติงานเชิงรุกเขาถึงประชาชนและพื้นที่ โดยศึกษางานที่รับผิดชอบใหเกิดความเขาใจชํานาญอยางถองแท
(5) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑที่เปนอุปสรรคตอผลสัมฤทธิ์ของงาน
ขอ 7 เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องคกร และสังคม ประกอบดวย
(1) นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนา
(2) ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาตนเอง องคกร และสังคม
(3) พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(4) พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงและคิดคนรูปแบบ กระบวนการและเทคนิคการทํางานใหม ๆ เพื่อให
องคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
(5) พัฒนาประชาชน ชุมชน และสังคมอยางเปนองครวม โดยคํานึงถึงพื้นฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิสังคม ภูมิปญญาในทองถิ่น และความสอดคลองกับปญหาในแตละภูมิภาค เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
(6) พัฒนาตนเอง สังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับจิตใจใหมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 3
กลไกในการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการกรมการปกครอง
ขอ 1 ผูบริหาร กําหนดนโยบาย ขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติดีตามจรรยา
ขาราชการกรมการปกครองที่กําหนด
/ ขอ 2 ...

-5ขอ 2 จัดทําหรือปรับปรุงกลไกตาง ๆ ทางดานการบริหารและการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการกรมการปกครอง เชน การจัดตั้งหรือมอบหมายใหมีหนวยงานเฉพาะในการดูแลจรรยาขาราชการในสวนกลาง และใหปลัด
จังหวัดเปนผูกํากับดูแลการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการในสวนภูมิภาค
ขอ 3 จัดทําสําเนาจรรยาขาราชการ ทั้งที่เปนเอกสารและสื่ออื่น ๆ แจกจายใหกับขาราชการในสังกัดกรมการ
ปกครองทุกคน และจัดเก็บไวในสถานที่ตาง ๆ ที่ขาราชการสามารถไปคนหามาอานไดงายและสะดวก
ขอ 4 กําหนดชวงระยะเวลาหนึ่งสําหรับการเผยแพรและฝกอบรมทําความเขาใจในสาระและวิธีการปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการกรมการปกครอง ใหโอกาสขาราชการทุกคนในการตอบสนองตอเนื้อหาของจรรยาขาราชการกรมการปกครอง และ
จะตองรูวิธีที่จะปฏิบัติเมื่อพบกับเหตุการณที่อาจทําใหผิดหรือไมแนใจวาควรจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูก
ขอ 5 บุคลากรทุกคนของกรมการปกครอง จะตองลงนามยืนยันวาจะยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาขาราชการกรมการ
ปกครอง จะเขารวมในการฝกอบรมที่เกี่ยวของและแสวงหาหนทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม ตามจรรยาขาราชการกรมการปกครอง และ
รายงานหรือจัดการกับกรณีที่มีการละเมิดจรรยานี้
ขอ 6 กําหนดหลักเกณฑในการบังคับใชจรรยาขาราชการกรมการปกครอง เชน การใหรางวัล และการลงโทษ
วิธีการรายงานการกระทําผิดและการไตสวนหาขอเท็จจริง เปนตน
ขอ 7 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับจรรยาขาราชการกรมการปกครอง รวมทั้งนําเรื่องนี้บรรจุไวในหลักสูตรตาง ๆ
เชน หลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ขอ 8 การสรางกลุมเครือขายเพื่อเปนแกนนําในการกระตุนการปฏิบัติตามจรรยาขาราชการกรมการปกครอง ใน
หนวยงานตาง ๆ ของกรมการปกครอง ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ขอ 9 กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาขาราชการกรมการปกครองจากทุกหนวยงานในสังกัด
และสรุปผลรวมในรายงานประจําปของกรมการปกครอง เพื่อใหมีผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดทราบสภาพการดําเนินงานดานจรรยา
ของกรมการปกครอง รวมทั้งการสรางระบบการประเมินผลดานจรรยาขาราชการกรมการปกครอง โดยมีดัชนีชี้วัดอยางชัดเจน และใหมี
การทบทวนจรรยาขาราชการกรมการปกครองเปนประจําอยางนอย 2 ป ตอครั้ง
ประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

อธิบดีกรมการปกครอง

