
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม 
ของ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 
 
  
 
 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา 279 กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดย
จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 279 คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการท้ังหลายเกิดสํานึกลึกซึ้ง
และเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควร
แก่ความไว้วางใจและเช่ือม่ันของปวงชนและดํารงตนตั้งม่ันเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ 

แนวทางการปฏิบตัิงานด้านจริยธรรม 
ของ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สลค. ซึ่งมีนายกําธร 
จันทรแสง เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้
บุคลากร สลค. มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนมากข้ึน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ จึงมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในลักษณะ 
do & don’t ที่เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับภารกิจที่
ปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้ และมีคําอธิบายให้
ชัดเจน 
 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้จัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ สลค. (do & don’t) โดยได้
ยกตัวอย่างการกระทําที่ควรทําหรือไม่ควรทําในการปฏิบัติงาน 
โดยจําแนกตามประมวลจริยธรรมทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด 
กระทําในส่ิงที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

 
 

 
- ตระหนกัและยึดม่ันในคุณความดี และประพฤติปฏิบัติตน 
ให้สอดคล้องกับคําสอนหรือหลกัปฏิบัติของศาสนาและ 
ให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการ 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
หลักวิชาการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

- ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักทว้ง 
เม่ือพบว่ามีการกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่คํานึงถึง
หลักและคําสอนของศาสนา หรือความเหมาะสมในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คํานึงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการ 
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทํา 
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
- ตระหนกัในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการ
และการเป็นข้าราชการที่ดี 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกําลัง
ความสามารถ และกล้ารบัผิดชอบในความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 

- เสียสละและอุทศิตนในการทํางาน 
 
 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คํานึงถึง 
ความเสียหายอาจที่เกิดขึ้นต่องาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล 
ต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทําที่
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า 
หรือไม่โปร่งใส  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหนา้ที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชนข์องราชการ ประชาชน 
หรือประเทศชาติเป็นหลัก 

 
 
- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติต่องาน 
ที่ปฏิบัติ ต่อร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล หรือ 
ต่อประชาชน 

- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกดิประโยชน์ของตัวเองมากกว่า
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

- ปล่อยปละละเลยหรอืเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทํา 
ที่นําความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับการปฏิบัติหน้าที่  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  
โดยอาศัยตําแหน่งหนา้ที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 
- ละเว้นการเรียกรับหรือดําเนินการอื่นใดที่ประสงค์จะให้
ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
- ใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรบั ยอมรับ หรือดําเนินการอื่นใด
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

- กระทําการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า
เป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง หรือบุคคลอื่น 

- ใช้อํานาจหน้าที่หรือตําแหน่งกลัน่แกล้งผูใ้ต้บังคับบัญชา
หรอืบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทํา 
ที่นําตําแหน่งหนา้ที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
อย่างตรงไปตรงมา 

 
 
 
- ตระหนกั เคารพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด 
ในรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนชาวไทย  

- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด และทักท้วงเม่ือพบว่า 
มีการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
- ใช้ช่องว่างของกฎหมาย/ระเบียบกระทําการอันเป็นการ
ก่อให้เกดิความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์
สุจริต 

- กระทําการละเว้นหรือละเมิดกฎหมายทั้งในการปฏิบัติ
ราชการและการดําเนินชวิีตส่วนตัว 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทํา 
ที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี  

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 

 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้น ๆ จะได้รับทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

- ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยน้ําใสใจจริง  

  
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยนําความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ 
ในการเลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ 

- แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่คํานึงถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการที่ต้องมี 
ความเป็นกลางทางการเมือง  

- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่า 
มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและ 

ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ 
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

 
 
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนด 

- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรบัข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันการณ์ และให้ตรงกับความต้องการของผู้รับรกิาร 
อย่างครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มาติดต่อเป็นสาํคัญ 

  
 
- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอข้อมูล
ข่าวสาร 

- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของขอ้มูลข่าวสารที่ใหบ้ริการ 
แก่ผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการกระทํา 
ที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือทําให ้
ผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหาย  
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แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ 
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

  
 
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผล
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด 

- รักษาและพัฒนามาตรฐานการทํางานที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 

  
 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสําคัญกับกระบวนงานที่ระเบียบ
หรือกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ จนไม่คํานึงถึงผลสําเร็จ 
ของงาน 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพกิเฉยเม่ือพบเห็นว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตามมาตรฐานเดิม 
ที่เคยปฏิบัติ หรือตามความพึงพอใจส่วนตัว  
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ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
- ตระหนักและยึดมัน่ในหลักการของการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
- รับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการพิจารณา  
การพัฒนาการทาํงานใหด้ีย่ิงข้ึน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆ 
ข้อมูลที่จาํเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย  

- การปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก จะต้อง 
ให้ความสําคัญแก่ความคิดความเห็นของเสียงส่วนน้อยด้วย  

  
 
- แสดงพฤติกรรมทีก่่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า 

เป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ใช้อํานาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกดิความเคลือบแคลง
สงสัยว่าเป็นการกดดันให้เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่นปฏิบัติตามความต้องการของตน 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกระทาํที่ไม่
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ิ 
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เป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน  
รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

 
 
 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรอืน 

- ไม่กระทาํการใด ๆ อันอาจนําความเสื่อมเสียและ 
ไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ 

- ตระหนกัอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ในฐานะข้าราชการ  
ต้องดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของข้าราชการและส่วนราชการของตน 

- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรฐั หากพบเห็นว่า 
มีพฤติกรรมที่เป็นการทําลายชื่อเสียงหรอืภาพลักษณ์ของ
ราชการ 

  
 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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