
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่มาตรา   ๒๗๙   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท   
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของขาราชการการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการการเมือง”  หมายความวา  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และขาราชการการเมืองอื่นที่

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงต้ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คานยิมหลักของขาราชการการเมือง 

 

 

ขอ ๖ ขาราชการการเมืองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  รักษาประโยชน
สวนรวม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก  ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
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(๓) มีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 

(๔) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

(๕) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๖) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๘) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี   

หมวด  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

 

 

ขอ ๗ ขาราชการการเมืองตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริยและเปน

แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอ ๘ ขาราชการการเมืองตองเปนแบบอยางที่ ดีในการรักษาไวและปฏิบั ติตาม 

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๙ ขาราชการการเมืองตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีการเคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม   

ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา 

ของประชาชน 

ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นไมแสดงกิริยาหรือ

ใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ  และตองถือเอา

ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงสูงสุด 

ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ  

ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
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ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

ขาราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น   

ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป

กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ   แตงต้ัง   ยาย  โอน   เลื่อนตําแหนง  และเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจาง 

ของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น  

หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ทั้งนี้  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัวหรือ 

ผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น  และตองไมยินยอมใหผูอื่น 

ใชตําแหนงหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงาน 

อื่นใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือน 

ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองตองรักษาความลับของราชการ  เวนแตเปนการปฏิบัติตาม 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงต้ัง

ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง  ๆ 

ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน

ความลับของราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  

ทั้งนี้  ภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับจากวันที่พนจากตําแหนง 

ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองตองเปดเผยขอมูลการทุจริต   การใชอํานาจในทางที่ผิด   

การฉอฉล  หลอกลวง  หรือการกระทําอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอื่นใดจาก

บุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตาง ๆ  อันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  และจะตองดูแลให 

คูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
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ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ  เอาใจใสทุกขสุข
และรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน   
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิดหรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ  เทานั้น 

ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ 

ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย  
หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนันหรือผูเกี่ยวของกับยาเสพติด  
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง 

หมวด  ๓ 
การกํากับดูแล 

 

 

ขอ ๓๐ นายกรัฐมนตรีมีหนาที่ กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและ

ขาราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนไปตามระเบียบนี้  ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ

ปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้  ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ  ลงโทษตามความรายแรงแหง 

การกระทํา 

ขอ ๓๑ รัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการการเมืองอื่นที่

รัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนไปตามระเบียบนี้  ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตาม

ระเบียบนี้  ใหรัฐมนตรีดําเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
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ถาปรากฏวารัฐมนตรีผูใดมิไดดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง  ใหนายกรัฐมนตรีแจงให
รัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตร ี


