(สําเนา)
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
____________________
เนื่องด้วยประเทศไทยมีเอกลักษณ์ของปรัชญา และอุดมการณ์การรับราชการในเรื่องการ
เป็นข้าของแผ่นดิน และรับสนองพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์มาบริหารและรับราชการแผ่นดิน
ข้าราชการไทยจึงต้องยึดถือหลักคุณธรรมที่พระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานแก่ข้าราชการเป็นแนวปฏิบัติ
ฉะนั้น โดยที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน
คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู ดู แ ลรั ก ษา ส่ ง เสริ ม และทํ า นุ บํ า รุ ง ทรั พ ยากรป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ศึ ก ษา วิ จั ย
ให้บริการด้านวิชาการในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการ
ควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิมและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม
กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็น
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเป็นแหล่งต้น
น้ําลําธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการให้เข้าใจและดําเนิน
ตามรอยพระยุ ค ลบาท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ผ ลตามภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประเทศชาติและประชาชน รักษามาตรฐานแห่งความดี ธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิสร้างความเลื่อมใส
ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช จึงได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชขึ้น เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
ข้า ราชการกรมอุทยานแห่ง ชาติ สั ตว์ป่า และพัน ธุ์พืช มี ค วามซื่อสั ตย์ สุจริต
และความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม
2) มีความรักในองค์กรและเป็นผู้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3) รับผิดชอบ มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบต่อผล
การกระทําของตนเอง

-24) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ อุ ทิ ศ ตน เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐในระดับสูง
5) รับผิดชอบระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาทรัพย์สินสาธารณะทั้งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต
ข้อ 2 การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างของสังคม
ข้ า ราชการกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของทุกคน
กระทําเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) การยึดมั่นในสถาบันครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง พร้อมรับผิดชอบ
3) ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ข้อบังคับของสังคมไทยที่จะให้โอกาสแก่ประชาชน
ไทยอย่างเท่าเทียมกัน
4) เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน และบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
5) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
6) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และต่อต้านการทําลายทรัพยากร
7) พิทักษ์รักษาความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้คงอยู่เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน
8) ประยุกต์ใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับบทบาทด้านวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ข้อ 3 การยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
วิชาการ กฎหมาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
1) ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามหลักศีลธรรม
อันดีงาม
2) ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3) ทํางานโดยยึดมั่นหลักการ จรรยาวิชาชีพ และจริยธรรม โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด
4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและคุณ
ความดีของสาธารณชน
5) ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจใด ๆ ของตน หรือผู้อื่นเพื่อให้
ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
6) อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุผลด้วยความถูกต้องชอบธรรม
7) มี สั จ จะ มี ค วามเที่ ย งธรรม และไม่ สั ญ ญาใดๆ กั บ บุ ค คลอื่ น โดยมุ่ ง ผลประโยชน์
เกียรติยศ หรือความก้าวหน้าของตน
8) เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาการป่าไม้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-39) สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมด้วยการ
ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน
10) กล้าทักท้วง ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม
ข้อ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้น และอดทน
1) ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม
2) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รักษาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
3) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ตามกําหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์ของ
งานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4) ปฏิบัติงานด้วยความเพียร ความอดทน ทุ่มเท และเสียสละ
5) มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) ปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานดีกว่าเดิม
7) มีจิตวิญญาณในการทํางานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุภารกิจ
8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ข้อ 5 การดํารงชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ า ราชการกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธ์ พื ช ดํ า รงตนโดยยึ ด หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป
1) ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
2) ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มัธยัสถ์ ตามศักยภาพของตน
4) ดํารงชีวิตโดยมีเป้าหมายและดําเนินการสู่เป้าหมายด้วยความพยายามเพื่อให้บรรลุผล
สําเร็จอย่างชอบธรรม
5) ประพฤติตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย เพื่อสืบทอดความเป็นไทยให้
ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน
6) รับรู้คุณค่าความแตกต่างและความดีของบุคคลเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
7) ปฏิบัติตนตามความเชื่อทางศาสนาที่ตนยึดถืออย่างเคร่งครัด
ข้อ 6 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากอคติด้วยจิตบริการ

-41) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่าง
เสมอภาค โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ และประโยชน์ของประชาชน
2) ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล หรือไม่ใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้องในการทํางาน
3) ตัดสินใจให้ทันเวลา เพื่อให้เกิดผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
4) ทําหน้าที่ของตนที่มีต่อองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีผลกระทบจากความเชื่อส่วนตัว
5) รักษาความเป็นกลางทางการเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่ายได้อย่าง เป็น
ธรรมและเสมอภาค
ข้อ 7 ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส เปิดเผย พร้อมรับผิดชอบและตรวจสอบได้
1) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางการที่เป็นความลับ โดยไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้
ตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศ
2) พร้อมรับการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ
3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
4) กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
5) การมอบหมายงานหรือการสั่งการต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร
6) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรหรือส่วนรวม
7) เปิดเผยความต้องการส่วนตัวหรือผลประโยชน์ ส่วนตนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้หน่วยงานทราบ
ให้ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับรู้และ
เข้าใจข้อพึงประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน ผู้บริหารทุกระดับต้องให้
ความสําคัญและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้ าราชการอันไม่ ใช่ความผิดทางวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการ
พัฒนา การไม่ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ประพฤติตามจรรยาถือว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการด้วย
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน์
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

