ข้ อบังคับกรมทีดิน
ว่ าด้ วยจรรยาข้ าราชการกรมทีด ิน พ.ศ. 2552
-------------------------------------------------โดยทีกรมทีดินมีภารกิจในการคุม้ ครองสิ ทธิ ในทีดินของประชาชน และจัดการทีดินของรัฐ
โดยการออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ และให้บ ริ การจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี ยวกับอสังหาริ ม ทรั พ ย์
การรังวัดแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดทีดิน เพือให้ประชาชนมีความมัน คงในการถื อครองทีดิน และ
ได้รับบริ การทีดีมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการรังวัดออกหนังสื อสําคัญสําหรับทีหลวง และการพิจารณา
อนุ ญาต อนุ มตั ิ ให้ใช้ประโยชน์ในที ดินสาธารณประโยชน์ทีป ระชาชนเลิ กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว
เพือให้การบริ หารจัดการทีดินของรั ฐมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยได้กาํ หนดวิสัยทัศน์
ในการเป็ น “ศูนย์ขอ้ มูลทีดินและแผนทีแห่ งชาติ สู่ การบริ การทีเป็ นเลิศ” และพันธกิ จ คือ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแผนทีและข้อมูลทีดิน เพือสนับสนุ นการถือครองทีดินและการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์การผังเมือง ตลอดถึงการเพิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิน บริ หารจัดการทีดิน
ของรัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด และการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี จึงสมควรกําหนด
ข้อบัง คับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการกรมที ดิน เพือเป็ นการเสริ ม สร้ างจิ ตสํา นึ ก ที ถูก ต้องของข้าราชการ
กรมที ดินในการปฏิ บตั ิหน้าทีดงั กล่ าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิ จของ
กรมทีดิน เพือประโยชน์สุขของประชาชน ป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ธํารงไว้ซ ึ งศักดิ;ศรี เกี ยรติคุณ
ของกรมทีดิน อันจะส่ งผลให้ได้รับความเชือถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และ 79 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 กรมที ดินจึ งได้กาํ หนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที ดิน พ.ศ. 2552 ขึCน เพือเป็ น
กรอบมาตรฐานการประพฤติ ป ฏิ บตั ิ ตนของข้าราชการกรมที ดิน ในการเป็ นแบบอย่างที ดีงามธํารงไว้
ซึ งเกียรติ ศักดิ;ศรี ความเป็ นข้าราชการทีดี ไว้ดงั ต่อไปนีC
ข้ อ 1 ยึดมันและยืนหยัดในสิ งทีถ ูกต้ อง
ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดมัน ในความถูกต้อง เทียงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
หน่วยงาน และส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ข้ อ 2 ซือสั ตย์ สุ จริต รับผิดชอบ
ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ด้วยความซื อสั ตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ พากเพี ยร และตระหนักในหน้าที
ความรับผิดชอบ
-/ข้อ 3…

-2ข้ อ 3 โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความโปร่ งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
ข้ อ 4 ไม่ เลือกปฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความเสมอภาค เป็ นธรรม และปราศจากอคติ
ข้ อ 5 มุ่งผลสั มฤทธิ7
ปฏิ บตั ิ หน้าทีเสร็ จสมบูรณ์ ภายในเวลาที กาํ หนด ได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมาย คุ ม้ ค่า
ด้วยวิธีการทีถูกต้องชอบธรรม เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติ ประชาชน และหน่ วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม
ข้ อ 6 มีจิตบริการ
ปฏิบตั ิหน้าทีให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ด้วยความมีอธั ยาศัยไมตรี
ข้ อ 7 ดํารงชี วติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนิ นชี วิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล และ
การมีภูมิคุม้ กันทีดี ภายใต้เงือนไขความรู ้และคุณธรรม
ข้ อ 8 รักศักดิ7ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์ กร
ประพฤติ ปฏิ บ ัติ ตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการที ดี เสริ มสร้ างภาพลักษณ์
ของกรมทีดินให้เป็ นทีเชือถือ ศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน
ทัCงนีC ให้ขา้ ราชการ ลู ก จ้าง และพนักงานราชการ ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาข้าราชการ
ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที

ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายอนุวฒั น์ เมธี วบิ ูลวุฒิ)
อธิ บดีกรมทีดิน

แนวทางปฏิบัติตามข้ อบังคับว่ าด้ วยจรรยาข้ าราชการกรมทีด ิน
โดยที ข ้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยจรรยาข้า ราชการกรมที ดิ น มี ล ัก ษณะเป็ นข้อ กํา หนดอย่า งกว้า ง ๆ
ที ค่ อนข้า งเป็ นนามธรรม จึ ง จํา เป็ นต้องมี การจัดทํา แนวทางปฏิ บ ตั ิ ในรู ป แบบของคํา อธิ บาย มี ล ักษณะ
เป็ นรู ปธรรมเพือง่ายแก่การเข้าใจ และเป็ นตัวอย่างทีสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง

ข้ อบังคับ
ข้ อ 1 ยึดมันและยืนหยัดในสิ งทีถ ูกต้ อง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที โ ดยยึ ด มั น ในความถู ก ต้ อ ง เที ย งธรรม รั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติ หน่ วยงาน และส่ วนรวมมากกว่ าผลประโยชน์ ส่วนตน
แนวทางปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรู ้ความสามารถและทักษะในการดําเนิ นงาน ด้วยความถูกต้อง
ตามหลัก กฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บ ัติ และยึดมันในหลักวิชาการด้านทะเบี ยน ด้านรั งวัด ด้านการบริ หาร
และจริ ยธรรม
 ปฏิ บตั ิ หน้าทีโดยยึดมัน ในระบบคุ ณธรรม เพือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั2ง
ละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบ และประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนโดยมิชอบ
 ตัดสิ นใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 ประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที ดี ข องผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาในการยึ ดมัน ความถู ก ต้อ ง
เทียงธรรม และปกป้ องผลประโยชน์ของชาติ

-/ข้ อบังคับ...

-2ข้ อบังคับ
ข้ อ 2 ซือสั ตย์ สุ จริต รับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ หน้ าที ด้ วยความซื อสั ตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ พากเพี ยร และตระหนั กในหน้ าที
ความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความซื อสัตย์ สุ จริ ต เทียงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบตั ิงาน
 ใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจด้วยความสุ จริ ต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 ไม่ ใ ห้ ค ํา แนะนํา ใดๆ เกี ย วกั บ การดํา เนิ น การ อัน เป็ นการหลบเลี ย งกฎหมาย
ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร
 ไม่รับฝากหรื อรั บเหมาเงิ นค่าธรรมเนี ยม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั2ง
การรับเงินมัดจํารังวัดส่ วนทีเหลือคืนแทนผูข้ อรังวัด
 รั บผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง อธิ บายสิ งที ตนได้ปฏิ บตั ิ อย่างมี เหตุ ผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั2งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึ2น
 ควบคุ ม กํากับ ดู แล ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในความรั บผิดชอบของตนไม่ให้กระทําการหรื อ
มีพฤติกรรมในทางมิชอบ
 ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน
ข้ อบังคับ
ข้ อ 3 โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้ าทีด ้ วยความโปร่ งใส พร้ อมรับการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
 เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั2นตอน วิธีการปฏิบตั ิงาน ให้ผูร้ ับบริ การได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสาร แก่ผรู ้ ้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
 ปฏิ บตั ิหน้าทีราชการตามลําดับขั2นตอนการปฏิ บตั ิงานทีได้มีการวางระเบียบแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้
 ใช้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการในทางทีเป็ นประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็ นความลับของทางราชการ
 ปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลอันไม่ควรเปิ ดเผยทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 ดูแลหลักฐานการปฏิบตั ิงานให้พร้อมรับการตรวจสอบ
 ชี2 แจงและให้เหตุผลแก่ผรู ้ ับบริ การ กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อกระทําตามคําขอได้
-/ข้อบังคับ...

-3ข้ อบังคับ
ข้ อ 4 ไม่ เลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้ าทีด ้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และปราศจากอคติ
แนวทางปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิต่อผูม้ ารับบริ การด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
 ปฏิ บ ัติ หน้ า ที ส อบสวน เปรี ย บเที ย บ ไกล่ เกลี ย รวมทั2ง กรณี พิ พ าทเรื องต่ า ง ๆ
บนพื2นฐานของความเป็ นกลาง และให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ไม่ช2 ีช่องให้คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงได้เปรี ยบ
 ละเว้นการมี พฤติกรรมอันอาจทําให้คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ งเข้าใจว่าเป็ นการช่ วยเหลื อ
คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึงหรื อบุคคลภายนอก
 ไม่กระทําการใดอันเป็ นการยุยงส่ งเสริ ม ให้เกิ ดข้อพิพาทเกี ยวกับแนวเขตหรื อเนื2 อที
ทีดิน หรื อการปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ
ข้ อบังคับ
ข้ อ 5 มุ่งผลสั มฤทธิ9
ปฏิบัติ หน้ าทีเสร็ จ สมบู รณ์ ภายในเวลาทีกําหนด ได้ ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย คุ้ มค่ า
ด้ วยวิธีการทีถูกต้ อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อประเทศชาติ ประชาชน และหน่ วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่ างประหยัดและเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมัน และติดตามงานในความรับผิดชอบ
ให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายภายในเวลาทีกาํ หนด โดยวิธีการ กระบวนการ ทีถูกต้อง
 ปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ โดยใช้ ท ั ก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถอย่ า งเต็ ม ที
ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
 พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ นผู ้ มี ค วามรอบรู ้ และมี ค วามรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที
 พัฒนาระบบการทํางานให้ได้ผลงานทีดี มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ
เป็ นแบบอย่างได้
 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั2งสถานที ให้เป็ นระบบระเบียบเอื2ออํานวย
ต่อการทํางานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย
 ดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ นของทางราชการอย่ า งประหยัด คุ ้ม ค่ า เหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสี ยหายหรื อสิ2 นเปลือง เสมือนเป็ นทรัพย์สินของตนเอง
-/ข้อบังคับ…

-4ข้ อบังคับ
ข้ อ 6 มีจิตบริการ
ปฏิบัติหน้ าที ให้ ผ้ ูรับบริการได้ รับความสะดวก รวดเร็ว ด้ วยความมีอธั ยาศัยไมตรี
แนวทางปฏิบัติ
 ให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
 สอดส่ องดูแล และให้บริ การแก่ผูร้ ั บบริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอธั ยาศัยไมตรี
 ให้บริ การด้วยภาษาถ้อยคําสุ ภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลียงการใช้ศพั ท์เทคนิ ค หรื อ
ถ้อยคําภาษากฎหมายทีผรู ้ ับบริ การไม่เข้าใจ
 ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ ว ระมัดระวัง ไม่ให้เสื อมเสี ยหรื อกระทบ
ต่อสิ ทธิ ของบุคคลอืน
 เปิ ดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสถานทีให้บริ การ
และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา ปรับปรุ งพัฒนาหน่วยงานและการให้บริ การประชาชน
ข้ อบังคับ
ข้ อ 7 ดํารงชี วติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดํ า เนิ น ชี วิ ต บนทางสายกลาง โดยยึ ด หลั ก ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล และ
การมีภูมิค้ ุมกันทีด ี ภายใต้ เงือนไขความรู้ และคุณธรรม
แนวทางปฏิบัติ
 ยึ ดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชี วิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสั งคม
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมัน เพียร ประหยัด และดีข2 ึนเป็ นลําดับ
 ยึดหลักความมี เหตุ ผล โดยปฏิ บตั ิ ตนและปฏิ บตั ิงานอย่างมี ระบบ มี เหตุผล ถูกต้อง
โปร่ งใส เป็ นธรรม ก่ อนตัดสิ นใจดํา เนิ นการใด ๆ ต้องคํานึ ง ถึ งผลที ค าดว่ าจะเกิ ดขึ2 นทั2งต่ อส่ วนรวม
และต่อตนเอง
 ยึ ด หลัก การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที ดี ด้ ว ยการดํา เนิ นชี วิ ตและปฏิ บ ัติ ง านโดยมี เป้ าหมาย
มีการวางแผนและดําเนิ นการไปสู่ เป้ าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื2นฐานความรู ้
และคุณธรรม เพือให้บรรลุเป้ าหมาย
 พัฒนาตนเองและเพื อนร่ วมงาน ให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ งาน
มีความโอบอ้อมอารี เอื2อเฟื2 อเผือ แผ่ต่อผูม้ าติดต่อราชการและเพือนร่ วมงาน
 ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ
-/ ดูแล...

-5 ดู แลเอาใจใส่ ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา ทั2งในด้านการปฏิ บตั ิ งาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิ การ
และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุ ผล
ทีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
ข้ อบังคับ
ข้ อ 8 รักศักดิ9ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์ กร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ นข้ า ราชการที ดี เสริ ม สร้ างภาพลั ก ษณ์
ของกรมทีด ินให้ เป็ นทีเ ชื อถือ ศรัทธา และไว้ วางใจของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
 รั กศักดิF ศรี ของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการทีดี อยู่ใน
ระเบี ยบ วินัย กฎหมาย และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรมอันดี เพือให้เป็ นที เชื อถื อ ศรัทธา และ
ไว้วางใจ ของประชาชน
 ส่ งเสริ มภาพลักษณ์เพือเกียรติภูมิของกรมทีดิน ด้วยความภูมิใจในความเป็ นข้าราชการ
กรมทีดิน สร้างความเชือมัน ให้สังคมภายนอกยอมรับการปฏิบตั ิงานของกรมทีดิน
 สร้างความสามัคคีในองค์กร โดย
- เคารพต่อความเชือ และค่านิยมของบุคคลหรื อเพือนร่ วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่าง และบริ หารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ ผูกขาดการปฏิ บ ัติ งานหรื อเกี ยงงาน อันอาจทําให้ เกิ ดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบตั ิงาน

กลไกการขับเคลือนจรรยาข้ าราชการกรมทีดิน
ส่ วนที 1 มาตรการทางการบริหาร
กําหนดเป็ นนโยบายทางการบริ หาร ดังนี
1) ผูบ้ ริ หารทุ ก ระดับ ให้ ค วามสํ า คัญ และเป็ นแบบอย่า งในการปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ บัง คับ กรมที) ดิ น
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที)ดิน พ.ศ. 2552
2) กําหนดกรอบแนวทาง และวิธี การประเมิ นพฤติ กรรมตามข้อบังคับกรมที) ดิ น ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมที)ดิน พ.ศ. 2552 และนําไปใช้เป็ นส่ วนหนึ)งในการดําเนินงานเกี)ยวกับการบริ หารงานบุคคล
3) จัดให้มีส)ิ งจูงใจสําหรับผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตามข้อบังคับกรมที)ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที)ดิน
พ.ศ. 2552 และสิ) งจูงใจอื)น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที)กรมที)ดินกําหนด
4) บรรจุและสอดแทรกไว้ในหลักสู ตรการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
5) บรรจุ ไ ว้เ ป็ นหั ว ข้ อ วิ ช าในการสอบคั ด เลื อ ก เพื) อ เลื) อ นระดั บ เปลี) ย นสายงาน เข้ า รั บ
การฝึ กอบรมของกรมที)ดิน
6) กําหนดให้มีการทบทวน ข้อบังคับกรมที)ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที)ดิน พ.ศ. 2552 ทุก 2 ปี
เพื)อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ส่ วนที 2 มาตรการเสริมสร้ างและสนับสนุน
1) มาตรการเสริ มสร้าง
การสร้างความรู ้ความเข้าใจและการยอมรับ
 จัดการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ เรื) องจรรยาข้าราชการ มาตรฐานพฤติ กรรม แนวทางการปฏิ บต
ัิ
ตามจรรยา คุณค่าและประโยชน์ที)ได้รับจากการประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยา รวมถึ งแนวทางการปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับกรมที) ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที) ดิน พ.ศ. 2552 ให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ที)บรรจุใหม่และที)ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนื)อง
 จัดทําเอกสารเผยแพร่ ดังนี
ระยะแรก ได้แก่ จัดทําเอกสารเผยแพร่ เกี) ยวกับ ข้อบังคับกรมที) ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมที)ดิน พ.ศ. 2552 และแนวทางประพฤติ ปฏิ บตั ิ จํานวน 14,000 เล่ม แผ่นพับ โปสเตอร์ และ
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของกรมที)ดิน www.dol.go.th
ระยะต่ อไป ได้แก่ ดําเนิ นการจัดทําเอกสารเผยแพร่ อย่างต่ อเนื) องสมํ)าเสมอ เช่ น แผ่นพับ
โปสเตอร์ บทความเผยแพร่ ในสื) อสิ) งพิ มพ์ของกรมที) ดิน เว็บไซต์ของกรมที) ดิน www.dol.go.th รวมถึ ง
จัดกิ จกรรมกระตุน้ และเสริ มสร้ างจิตสํานึ ก เพื)อให้บุคลากรของกรมที)ดินได้รับทราบและให้ความร่ วมมือ
ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ รวมทัง ให้ ผู ้รั บ บริ การ ประชาชน สั ง คม ได้ รั บ ทราบและสอดส่ อ งดู แ ล
ความประพฤติและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมที)ดิน
-/2)มาตรการ...

-22) มาตรการสนับสนุน
 ดําเนิ นโครงการคัดเลื อกข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมที) ดินผูม้ ี คุณธรรมและ
จริ ยธรรมดี เด่น เป็ นประจําทุกปี อย่างต่อเนื) อง เพื)อยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติผปู ้ ระพฤติปฏิ บตั ิตนตามข้อบังคับ
กรมที)ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที)ดิน พ.ศ. 2552 และเป็ นแบบอย่างแก่บุคคลทัว) ไป
 ให้ สํ า นัก กอง สํ า นัก งานที) ดิ น ทั)ว ประเทศ รายงานผลการดํา เนิ น งานตามข้อ บัง คับ
กรมที) ดิน ว่า ด้วยจรรยาข้า ราชการกรมที) ดิน พ.ศ. 2552 ตามแบบรายงานที) ก รมที) ดินกํา หนด ภายใน
วันที) 20 กันยายน ของทุ กปี และให้ศูนย์ส่ง เสริ มประสิ ทธิ ภาพกรมที) ดินสรุ ป รายงานประจําปี เสนอ
ผูบ้ ริ หารกรมที)ดิน และเผยแพร่ ให้ทุกหน่วยงานของกรมที)ดินรับทราบสภาพการดําเนิ นงานด้านจริ ยธรรม
ของกรมที)ดิน

