
ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการฝายอัยการและบคุลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
บัญญัติใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  และการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

ซึ่งจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากร

ของสํานักงานอัยการสูงสุดฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหขาราชการฝายอัยการและบุคลากรที่ปฏิบัติ

หนาที่ในสํานักงานอัยการสูงสุดยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดและเพื่อใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป  

 
 

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ขาราชการฝายอัยการ” หมายความวา ขาราชการฝายอัยการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

“ขาราชการอัยการ” หมายความวา ขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ และใหหมายความรวมถึงอัยการอาวุโสตาม

กฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 

“ขาราชการธุรการ” หมายความวา ขาราชการธุรการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

“บุคลากร” หมายความวา พนักงานราชการ เจาหนาที่ พนักงาน 

ลูกจางหรือบุคคลซึ่งอัยการสูงสุดแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่        
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หมวด  ๒ 
อุดมการณของขาราชการฝายอยัการ 

และบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
 

ขอ ๒ ขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรมในการ

อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยเสมอภาค รักษาผลประโยชนของรัฐและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยตองปฏิบัติหนาที่อยางมีจิตสํานึกที่ดี ดวยความซื่อสัตย 

สุจริต ถูกตอง เที่ยงธรรม รอบคอบ รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อใหเปนที่

เชื่อถือศรัทธาแกประชาชน 
 

หมวด  ๓ 
จริยธรรมขาราชการฝายอยัการ 

 
 

  ขอ ๓ ขาราชการฝายอัยการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ขอ ๔ ขาราชการฝายอัยการตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  ขอ ๕ ขาราชการฝายอัยการตองมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 

  ขอ ๖ ขาราชการฝายอัยการตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

  ขอ ๗ ขาราชการฝายอัยการตองยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  

และถูกกฎหมาย 

  ขอ ๘ ขาราชการฝายอัยการตองใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว 

มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

  ขอ ๙ ขาราชการฝายอัยการตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ขอ ๑๐ ขาราชการฝายอัยการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 

มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

ขอ ๑๑ ขาราชการฝายอัยการตองยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๑๒ ขาราชการฝายอัยการตองไมรับทรัพยสินของกํานัลหรือประโยชน

อื่นใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ และจะตองดูแลใหบุคคล

ในครอบครัวปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
การรับทรัพยสินของกํานัลหรือประโยชนอื่นใดที่พึงใหกันตามอัธยาศัย 

และประเพณีตองมีมูลคาไมเกินกวาที่กําหนดไวในระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ขอ ๑๓ ขาราชการฝายอัยการจะตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัว 

กาวกายการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น และจะตองไมยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนง

หนาที่ของตนแสวงหาประโยชนอันมิชอบ 

ขอ ๑๔ ขาราชการฝายอัยการตองรักษาความลับของทางราชการ   

และไมเปดเผยความลับแกบุคคลใดซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะลวงรูความลับนั้น 

 

หมวด ๔ 

จริยธรรมขาราชการอัยการ 

 
 

ขอ ๑๕ ขาราชการอัยการตอง รักษาไวซึ่ งอุดมการณแหง วิชาชีพ 

และจริยธรรมนี้อยางเครงครัด ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ 

เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

ขอ ๑๖ ขาราชการอัยการตองพิจารณาสั่งคดีดวยความมีอิสระและปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม 

ขอ ๑๗ ขาราชการอัยการตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทํา

กิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเส่ือมเสียถึงเกียรติศักดิ์

แหงตําแหนงหนาที่ราชการ  
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หมวด ๕ 

จริยธรรมขาราชการธุรการ 

 
 

ขอ ๑๘ ขาราชการธุรการตองรักษาไวซึ่งอุดมการณแหงวิชาชีพและ

จริยธรรมนี้อยางเครงครัด ไมกระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์

แหงตําแหนงหนาที่ราชการ 

ขอ ๑๙ ขาราชการธุรการตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

ขอ ๒๐ ขาราชการธุรการตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคี 

และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกัน  และผูรวม 

ปฏิบัติราชการ 

ขอ ๒๑ ขาราชการธุรการตองวางตัวเปนกลาง ละเวนการมีสวนรวม

ทั้งทางตรงและทางออมในการกระทําอันอาจกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ 

ขอ ๒๒ ขาราชการธุรการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือ

ทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 

ขอ ๒๓ ขาราชการธุรการตองสงเสริมและสนับสนุนงานของขาราชการ

อัยการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงใหความรวมมือในการ

ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุลวงไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       

หมวด ๖ 
จรรยาขาราชการฝายอัยการ 

 
 

ขอ ๒๔ ขาราชการฝายอัยการพึงหลีกเล่ียงและละเวนจากอบายมุขทั้งปวง

หรือกระทําการอื่นใด  ที่อาจนําไปสูความเสื่อมเสียตอตนเอง  ครอบครัว  และ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

ขอ ๒๕ ขาราชการฝายอัยการพึงใหความรวมมือในการประสานงาน
ระหวางศาล ตํารวจ ทนายความ เจาหนาที่ในหนวยงานอื่น และประชาชน โดยมีเปาหมาย

เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ขอ ๒๖ ผูบังคับบัญชาของขาราชการฝายอัยการทุกระดับพึงปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาในการจรรโลงและรักษาจริยธรรมของขาราชการ

ฝายอัยการ และพึงใชความรอบรู  และเที่ยงธรรมในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม

หลักคุณธรรมเสมอ หมั่นสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดศึกษาหาความรู เพิ่มเติม  

และสรางเสริมจิตสํานึกในการพัฒนาคุณธรรม ตลอดจนความคิดริเร่ิมสรางสรรคตอ

สํานักงานอัยการสูงสุด 

ขอ ๒๗ ขาราชการฝายอัยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟง 

ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาในระบบคุณธรรม 
  การรายงานความดีความชอบของผูใตบังคับบัญชา การโยกยาย การเลื่อนชั้น 

ใหใชระบบคุณธรรม  โดยพิจารณาถึงความซื่อสัตยสุจริต  ความรู  ความสามารถ  

ผลงานดีเดน  และระบบอาวุโส  เปนเกณฑพิจารณา  และใหคํานึงถึงพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย  

ขอ ๒๘ ขาราชการฝายอัยการพึงวางตนใหเหมาะสม ครองตนอยางพอเพียง

สมฐานานุรูป 

ขอ ๒๙ ขาราชการฝายอัยการพึงพัฒนาตนใหมีบุคลิกภาพที่ดีงาม  

และแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสม ทั้งในขณะปฏิบัติหนาที่และในการเขาสังคม  

ขอ ๓๐ ขาราชการฝายอัยการพึงเปนผูมีวิสัยทัศนและพึงรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น  

ขอ ๓๑ ขาราชการฝายอัยการพึงพิทักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปกปองคุมครองประโยชน

สาธารณะ 

ขอ ๓๒ ขาราชการฝายอัยการพึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่ทํางาน  

สถานที่พักอาศัยของทางราชการ และบริเวณสถานที่ดังกลาวใหสงางาม 
  ขาราชการฝายอัยการพึงถนอมรักษาทรัพยสินของทางราชการใหอยูใน

สภาพเรียบรอยใชการไดตลอดเวลา 

ขอ ๓๓ ขาราชการฝายอัยการพึงใฝหาความรู เพิ่มพูนความรูและทักษะ

ในการทํางาน ตลอดจนติดตามการพัฒนาทางกฎหมายอยางสม่ําเสมอ 
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หมวด ๗ 
การรักษาจริยธรรม จรรยา และการลงโทษ 

 
 

ขอ ๓๔ ขาราชการฝายอัยการผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

ขอใดขอหนึ่งในประมวลจริยธรรมนี้ ใหถือวาขาราชการฝายอัยการผูนั้นประพฤติผิดวินัย 
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษผูประพฤติผิดวินัยตามวรรคแรก 

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

ขอ ๓๕ ขาราชการฝายอัยการผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการฝายอัยการ

ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจตักเตือนดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
  ขาราชการฝายอัยการผูใดไดรับการตักเตือนเปนหนังสือจากผูบังคับบัญชา

ตามวรรคแรกแลวประพฤติผิดจรรยาขาราชการฝายอัยการซ้ําอีก  ใหผูบังคับบัญชา 

มีอํานาจออกคําส่ังตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๘ 
จริยธรรมและจรรยาของบุคลากร  

 
 

ขอ ๓๖ ใหนําความใน หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และหมวด ๗ มาใช

บังคับกับบุคลากรโดยอนุโลม    

ขอ ๓๗ การทําสัญญาจางปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรนั้นใหมีขอกําหนด

เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาไวในสัญญา และใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

จริยธรรมและจรรยาที่กําหนดเปนเหตุบอกเลิกสัญญาดวย 
บุคลากรผูใดถูกวินิจฉัยวากระทําผิดจริยธรรมหรือจรรยา สํานักงาน

อัยการสูงสุดอาจถือเปนเหตุไมทําสัญญาจางบุคลากรผูนั้นปฏิบัติงานในคราวตอไปอีกได 
 

---------------------------------------------------- 


