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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ ม าตรา ๒๗๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ม าตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของผู ดํ ารงตํา แหน งทางการเมือ ง ขา ราชการ หรื อ เจ าหน าที่ ข องรัฐ แตล ะประเภท
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐ มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยประมวลจริย ธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ขาราชการการเมือง” หมายความวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่นที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คานิยมหลักของขาราชการการเมือง
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองมีหนาที่ดําเนิน การใหเปนไปตามกฎหมาย รักษาประโยชน
สวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

(๓) มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี
หมวด ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมือง

ขอ ๗ ขาราชการการเมืองตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ ละเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๘ ข า ราชการการเมื อ งต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการรั ก ษาไว แ ละปฏิ บั ติ ต าม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีการเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตนอยูใ นกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นไมแสดงกิริยาหรือ
ใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ และตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
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ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
ก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการบรรจุ แต ง ตั้ ง ย า ย โอน เลื่ อ นตํ า แหน ง และเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญหรือราชการสวนทองถิ่น
หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ
ผูใ กลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น และตองไมยิน ยอมใหผูอื่น
ใชตําแหนงหนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองตองระมัดระวังมิใ หการประกอบวิช าชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่น ใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือน
ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมื องต องรั กษาความลับ ของราชการ เว น แต เปน การปฏิบั ติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ
ขอ ๒๐ ขา ราชการการเมื อ งซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง แลว ต องไม นํ าข อ มู ล ขา วสารอั น เป น
ความลับของราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับจากวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๒๑ ข า ราชการการเมื อ งต อ งเป ด เผยข อ มู ล การทุ จ ริ ต การใช อํ า นาจในทางที่ ผิ ด
การฉอฉล หลอกลวง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อัน อาจจะเกิดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแ ลให
คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
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ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุข
และรับ ฟงเรื่อ งราวรองทุก ขของประชาชนและรีบหาทางชว ยเหลื ออยางเรงดว นอยา งเทาเทียมกั น
โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิดหรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสิน ของราชการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนันหรือผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง
หมวด ๓
การกํากับดูแล
ขอ ๓๐ นายกรั ฐ มนตรี มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของรั ฐ มนตรี แ ละ
ขาราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ
ปฏิบัติต นที่ไม ถูกตอ งตามระเบีย บนี้ ใหน ายกรัฐ มนตรีดํ าเนิน การ ลงโทษตามความรายแรงแห ง
การกระทํา
ขอ ๓๑ รัฐ มนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการการเมืองอื่น ที่
รัฐ มนตรีแ ตงตั้งใหเปน ไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตาม
ระเบียบนี้ ใหรัฐมนตรีดําเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
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ถาปรากฏวารัฐมนตรีผูใดมิไดดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีแจงให
รัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

