
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 
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กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 



๔๘ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ค าปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่

ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  โดย

จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษ

ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย                                   

ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

พลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า  ต าแหน่งข้าราชการพล

เรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินใน

ส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น  การใช้

อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้ง

ปวงจึงต้องมีคุณธรรม  ซึ่งเป็นการอันพึงท า  เพราะน าประโยชน์

ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น  

เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง  ประกอบกันขึ้นเป็น

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกับ

ความเป็นข้าราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่

เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง 

 



๒ 

การเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในด้าน 

จริยธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไป 

ตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวล

จริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙    

ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก

ต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  มีความเป็นกลางทางการ

เมือง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ  ๙  ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดังนี้ 

      (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม    

(๒) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  

(๓ )  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

กฎหมาย  

(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 

 

๔๗ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๔๖ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๓ 

        (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้  

        (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  

        (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลัก

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อัน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ 

ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงก าหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมใน

หน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจ

และเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 

สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรง

เป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมาตรฐาน

กลางไว้  ดังต่อไปน้ี  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

         ข้อ  ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนน้ี   

 

 



๔ 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ฉบับน้ี    

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าส่วนราชการ    

“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือ

กฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม    

หมวด  ๒ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า

ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี  

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  และ

ไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ

มีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลัง

กระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้

คณะก รรมก าร จริ ย ธ ร รม พิ จ า รณาวิ นิ จ ฉั ย   ใ น กรณี ที่

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท านั้นขัดประมวล 

 

๔๕ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๔๔ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๕ 

จริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  

ข้าราชการมีหน้าที่ ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อม

พยานหลักฐาน (หากมี )  ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือ

คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้อง

รายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของ

หัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการ

จริยธรรม  

(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทน

และไม่ ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น

ของรัฐ  และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ

คณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจ

ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่

เสียหาย  

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท า

ของ การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่น

ในท านองเดียวกันด้วย    

(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ

กระท าซึ่งมีลักษณะตาม  (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง  ซึ่งมี

ลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ  ข้าราชการมีหน้าที่ต้อง

คัดค้านการกระท าดังกล่าว  และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน 

 



๖ 

รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น  แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อ 

หน้าที่  เสียสละ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้  

(๑ )  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง  และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่  ในกรณี

ที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย  จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่

เสียหาย  

(๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอื่น  ไม่ก้าว

ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ  

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 

ความสามารถ  เยี่ยงที่ปฏิบัติ ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจาก

อคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของ

แต่ละกรณี  

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ

แก้ไขให้ถูกต้อง  และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน  

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ

ตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน  เมื่อได้รับค าร้อง

ขอในการตรวจสอบ  

(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ 

 

๔๓ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๔๒ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๗ 

เสียหายแก่ราชการ  ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง

ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม

ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  

ข้อ  ๕  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง

หน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้  

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ

เป็นญาติพ่ีน้อง  พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา

ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ

ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน  บุคลากร บริการ 

หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย

กฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด

ในฐานะส่วนตัว  ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ

ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้น

ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า

ส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อ

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ

ตามนั้น  

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง 

 



๘ 

หรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง

ราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 

อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ

และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิ

ชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อย

ต้องวางตน  ดังนี้  

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ 

หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน

หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือ ไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย

ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ

แก่บุคคลใด  เพราะมีอคติ  

(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการ

ท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อัน

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้    

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังน้ี  

(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 

 

๔๑ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๔๐ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๙ 

คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อ

ทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการ

ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

(๒ )  ในกรณีที่ เห็นว่ าค าสั่ งผู้ บั งคับบัญชา หรือการ

ด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมาย

ต่อไป  

(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของ

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว  

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน  

สิทธิ  หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย 

หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิด

ทรัพย์สินของตน  

(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ในส่วนราชการของตน  หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่

จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  

 



๑๐ 

 (๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการ

แผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน  สร้างภาระเกินสมควร

แก่ประชาชน  หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้อง

ด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว  

ข้อ  ๘  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  

เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน  

ดังน้ี  

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละ

เว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์  และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้     

กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล

โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  

(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี

อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา

ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา  เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น  เพ่ือขจัด

อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 

 

๓๙ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๓๘ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

นายทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ       ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่ 

      นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์       นิติกรช านาญการพิเศษ 

      นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์    นิติกรช านาญการ 

      นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น            นิติกรช านาญการ 

  นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      นางภารดี บุศย์น้ าเพชร       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

 

 

ที่ตั้ง อาคาร ๖ ชั้น ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘๘/๒๐ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๔๑๗  โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๘๕๘๙ 

 

 

๑๑ 

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เป็น

ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดง

ปาฐกถา การบรรยาย  หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความ

เป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทาง

วิชาการตามหลักวิชา    

(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก 

เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง

ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

(๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดย

มิได้ระบุแหล่งที่มา  

ข้อ  ๙  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา

ให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการ

ในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  โดยอย่างน้อยต้อง

วางตน  ดังนี้  

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอื่น อัน

ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอื้อประโยชน์แก่

ตนเองหรือบุคคลอื่น  

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่  

กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต   

หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม 

 



๑๒ 

กฎหมาย  เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้

ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ  

นับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ  

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา

คุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  โดยอย่างน้อย

ต้องวางตน  ดังนี้  

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ  

(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง

ราชการจัดให้  ด้วยความประหยัด  คุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย  

(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติ

หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด    

ข้อ  ๑๑  ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยอย่าง

น้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการ

ปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ 

ในประเทศไทย  

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย  

หรือทางวาจา  

 

๓๗ 

คณะกรรมการจริยธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 

 ๑.นายลือชา วนรัตน ์    ประธานกรรมการ 

    ๒.นายไพจิตร์ วราชิต         กรรมการ 

    ๓.นายอภิชัย มงคล                 กรรมการ 

    ๔.นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์        กรรมการ 

    ๕.นางทิพาพร สุโฆสิต         กรรมการ 

    ๖.นายสุจริต ศรีประพันธ์        กรรมการ 

    ๗.นายช านาญ ภู่เอี่ยม         กรรมการ 

    ๘.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม     เลขานุการ 

 

 
 

 

 

 



๓๖ 

ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 ๑.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒.การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 ๓.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน

ตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ

ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๖.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ๗.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

 ๘.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 ๙.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 
 

๑๓ 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน  

รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม  โดยอย่าง

น้อยต้องวางตน  ดังนี้  

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และ

ประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับ

หลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้อง

เสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ

ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 

โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้

อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ

ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ 

และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่ นในระบบ

คุณธรรม 

(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่

ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ หรือราชการโดยรวม  

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

หมวด  ๓ 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

ข้อ  ๑๓  ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง  โดยมีอ านาจหน้าที่ 

ดังน้ี  

(๑) วางระเบียบเพ่ือก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การ

ใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

(๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ของคณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

(๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

ต่อข้าราชการผู้นั้น  

(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่าง

กว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน  

(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

อย่างจริงจัง  

(๖) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มี

การด าเนินการใด ก.พ. อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของ

ข้าราชการผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยา

ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือบูรณาการเข้า

กับการอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ

ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 

ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่

ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้

จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้

รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษ

ส าหรับผู้ฝ่าฝนืจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระท าผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 

(๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่าง 

จริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของ

หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้ง

ปวง และจัดท ารายงานประจ าปี เสนอคณะรัฐมนตรี  และ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

(๙) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวล

จริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ

ใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ให้ข้าราชการ

ทราบเพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

(๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้

หรือไม่ทุกสี่ป ี

(๑๒) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะ

ตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ข้อ  ๑๔  ให้  ก.พ.  โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ

แต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการขึ้น  เพ่ือ

ควบคุม  ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับ 

 



๑๖ 

ความเห็นชอบจาก ก.พ. 

(๒) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภท

อ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่

ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของ

ส่วนราชการนั้น  ตามวิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการ

เห็นสมควร  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน  ซึ่งหัวหน้า

ส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ  

ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรม  

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็น

ผู้มีเกียรติ  เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น    

ข้อ  ๑๕  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  

(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้

บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน

ส่วนราชการ  ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่า

ฝืนจริยธรรม  ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค า

วินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน  ถ้า  ก.พ.  มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น 

 

๓๓ 

๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ

ความช านาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม ่

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๑ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึง

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 

 ๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี

งามของสังคม 

 ๖.๓ น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

๖.๔ เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย 

ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 

หมวดที่ ๓  

กลไกในการขับเคล่ือนจรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยา 

ข้าราชการโดยก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติในการ

ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาของ

ข้าราชการ 

ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่

ควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการ 

  



๓๒ 

กฎหมาย และกรอบนโยบาย  

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีของประชาชน 

 ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมี

จิตบริการต่อผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม 

 ๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

รวดเร็วและถูกต้อง 

 ๓.๓ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือ

เลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบ

ของกฎหมาย 

๔.๒ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

แต่ละขั้นตอน 

 ๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการ

ตรวจสอบ 

 ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๕ . ๑  ป ฏิบั ติ หน้ าที่ ใ ห้ บ ร รลุ เ ป้ า หม าย โ ดย วิ ธี ก า ร 

กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 

 ๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง 

รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 

 

๑๗ 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

 (๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่อง

นั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ 

และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม

ต่อข้าราชการผู้นั้น  

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

นี้  ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ  ก.พ. และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพ่ือ

เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือ

เลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือ

การอื่นที่เห็นสมควรต่อ  ก.พ. 

(๙) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  

ก.พ.  มอบหมาย  

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  

ข้อ  ๑๖  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้บริหารส่วนราชการ 

ตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  หรือ 

 



๑๘ 

ด ารงต าแหน่งประเภทอื่นที่ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   และประพฤติตนให้ เป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้ 

บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  มีผลงานและความรู้ความสามารถ

และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   โดยให้มีอ านาจหน้าที่  

ดังต่อไปน้ี  

(๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  

(๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่

เป็นธรรม  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารส่วนราชการ

ตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป  ถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่

อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง  โยกย้าย   เลื่อน 

เงินเดือน แต่งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการด าเนินการใดที่เป็น

ผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น  จะ

กระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าส่วนราชการแล้ว  

(๓) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

 นี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติ 

 

๓๑ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน

ราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งใน

ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับและให้รวมถึง

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค 

หมวดที่ ๒ 

จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้

ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังน้ี 

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

 ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง

หรือผู้อื่น 

 ๑ .๒  ป ฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  ยึ ดถื อ

ผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 

 ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 

 ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและ 

อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐาน

ของงาน 

 ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงที่ถูกต้อง 

 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 



๓๐ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ 

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  และด ารงตนในฐานะ

เจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิดจิตส านึกในหน้าที่  รักษา

เกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน 

 

หมวดที่ ๑ 

                                 บททั่วไป 
ข้อ  ๑  จรรยาข้ าราชการส านั กงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขจัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดหลักการและแนวทางความ

ประพฤติที่พึงกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง 

และพนักงานราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อ  ๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็น

ต้นไป (๒๔ กันยายน ๒๕๕๓) 

 ข้อ  ๓ ในบังคับว่าด้ วยจรรยาข้ าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ 

“ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 

หมายความว่า ข้อควรประพฤติปฏิบัติของข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงตน 

 

๑๙ 

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการ

จริยธรรม  ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ในกรณีที่

คณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยใด  และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยนั้น  ให้เสนอความเห็นของตนและ

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้  ก.พ. วินิจฉัยได้ เว้น

แต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัย

เสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว 

(๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้  หรือการ

อื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ  ก.พ.  

(๗) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  หรือ ก.พ. มอบหมาย  

ข้อ  ๑๗  ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วน

ราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่คุ้มครอง

จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซึ่งมีความเป็นอิสระ  โดยมี

ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็น

หัวหน้ากลุ่ม  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(๑)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่อง

ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และติดตาม สอดส่องการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒)  สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผล

ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือ 

 



๒๐ 

อาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย  หรือตามที่

เห็นสมควรก็ได้ 

 (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูก 

ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  

 ให้น าความในข้อ  ๑๖  (๒)  มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรมด้วย  โดยอนุโลม  โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความ

เห็นชอบ  

(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม

ประจ าส่วนราชการ 

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  

หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  หรือ

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ

ของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว  

ส่วนที่  ๒ 

ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๘ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของ

ประมวลจริยธรรมนี้ เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  

๒๕๔๗  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 

ส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แล้วแต่กรณี 

 

๒๙ 

วรรคสามบัญญัติว่าในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย จรรยาของ

ข้าราชการจึงเปรียบเสมือนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ

ข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานราชการของส่วนราชการนั้นๆ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มี

หน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่

ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละ

พ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุม และมี

มาตรฐาน ดังน้ันการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมี

คุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมี

จิตส านึกในหน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และ

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และ มาตรา ๗๙ แห่ง

พระราบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ

เป็นกรอบมาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของ

ข้ าราชการ  ลู กจ้ างและพนักงานราชการของส านั กงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 

๑. เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับ

ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของส านักงานปลัด 

 



๒๘ 

                             บทน า 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้อง

ส าเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้ว

ตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มก าลังสติปัญญาความสามารถ

ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิดรู้ว่าสิ่งใดถูก 

สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท า

ปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความ

เจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน 

 ข้าราชการจึงเป็นกลไกส าคัญในการบริหารบ้านเมืองซึ่ง

ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาชนและผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ ดังน้ันจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะบริการเพ่ือสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  โดยที่

พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา ๗๘ ก าหนดให้ข้าราชการพล-

เรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด

ไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความ

เป็นข้าราชการและในวรรคสองบัญญัติให้ส่วนราชการก าหนด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ

งานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และใน 

 

 

๒๑ 

ข้อ  ๑๙  เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม  ผู้บังคับบัญชา

อาจสั่งลงโทษทางวินัย  ว่ากล่าวตักเตือน  ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ

หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ  ๒๐  ให้หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  

และ  ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ  โดยอย่างน้อยต้อง

ด าเนินการ  ดังน้ี 

 (๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง   เลื่อนเงินเดือน  ย้ายหรือโอน

ข้าราชการ  ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่

กับความรู้ความสามารถ 

 (๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่  จัดให้ข้าราชการ

ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม  จัดให้มีสมุดบันทึก

ประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้ง

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร  และข้าราชการอย่าง

สม่ าเสมอ 

(๓ )ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างเพียงพอ 

(๕)ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 

(๖)ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 

 



๒๒ 

ตามประมวลจริยธรรมนี้ และด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยม

นั้น  

 (๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง 

พรรคพวกเพ่ือนฝูงของข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  เพ่ือไม่ท าการอัน

เป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม  

 (๙ )จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้   

ข้อ  ๒๑  เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

ในเรื่องใด  ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ต้นสังกัด

น า เสนอเ พ่ือขอค าวินิ จฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีจาก

คณะกรรมการจริยธรรมได้  ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ  และยังไม่มีค า

วินิจฉัยของ  ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย  

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็น

เรื่องส าคัญอันควรแก่การขอค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็

ให้กระท าได้            

ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

จริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย  

ข้อ  ๒๒ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วน  

 

 

๒๗ 

 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และเอาถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็น

ข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความ

เชื่อถือและยกย่องจากประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

                     จรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                             ค าน า 

พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา ๗๘ ก าหนดให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วน

ราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ 

และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและในวรรคสองบัญญัติให้ส่วน

ราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและ

จรรยาวิชาชีพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มี

หน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละ

พ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี

มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมี

คุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมี

จิตส านึกในหน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และ

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าจรรยา

ข้าราชการจากกรอบมาตรฐานจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ

เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

๒๓ 

หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือ

ปร ะ โยชน์ ข อ งท าง ร าชการ   และ ไม่ อ า จ เ รี ย กปร ะชุ ม

คณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน  ข้าราชการอาจขอค าแนะน าจาก

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่

ต้องให้ค าแนะน าตามสมควรตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

จริยธรรม  ก.พ. หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  หากไม่มีค าวินิจฉัยใน

เรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจ

ให้ค าแนะน าโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญ  ทั้ง

ต้องมุ่งสร้างความส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่  ผดุงเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวง

ชน  และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  ให้ส่งเรื่องให้

คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ 

 ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. 

หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุจริตไม่ต้องรับผิด

ทางวินัย  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๒๓  ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและ

จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งภายใน

เก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ  

ข้อ  ๒๔  เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มี

ผลใช้บังคับ  ให้  ก.พ. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวล 

 



๒๔ 

จริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิด 

เห็นจากข้ าราชการ หั วหน้ ากลุ่ มงานคุ้ มครองจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ตรวจการ

แผ่นดินอย่างกว้างขวาง และต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้ว 

เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้

บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

    เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ง หน้า ๗๓ – หน้า ๘๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ง 
สารบัญ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                     ๑ – ๒๔ 

จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๖ – ๓๔                                     

ภาคผนวก    

   ค่านิยมหลัก ๙ ประการ                                        ๓๖    

   คณะกรรมการจริยธรรม               ๓๗    

   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม       ๓๘  

   บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม         ๓๙ – ๕๒                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๕๐ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

ค 

ค าน า 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๗๙ 

ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตาม

ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการแต่ละประเภทให้

เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 

 ตามที่ ก.พ.ได้ก าหนดไว้ว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก

ต าแหน่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตน

รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจ

เพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการทั้งปวงจึงต้องมี

คุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่

ส่วนรวมและตนเองประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมและจรรยาอัน

เป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เห็นว่าเ พ่ือให้

ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  และทราบ

แนวทางในการบังคับใช้ เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้ข้าราชการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม จรรยา

ข้าราชการ จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง จากประชาชนอย่างสมศักดิ์

ศรีความเป็นข้าราชการ คณะท างานหวังว่าประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขนี้จะเกิดประโยชน์ส าหรับทุกท่าน 

                                                           คณะผู้จัดท า 

 



๕๒ 

บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ปี----------------------- 

กิจกรรม-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ก 

พระราชด ารัส 

ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ป ี

ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม 

วันศุกร์  ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

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

   ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหา

สมาคม  พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจน

ประชาชนชาวไทย  ขอขอบใจในค าอวยพร  และการเฉลิมฉลอง

อันยิ่งใหญ่  ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทั้งรัฐบาลที่จัด

งานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงาม น้ าใจไมตรีของประชาชนชาว

ไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาใน

วันนี ้น่าปลาบปลื้มใจมาก  เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจ

มาด้วยความหวังดีจากใจจริง  จึงขอขอบใจทุก ๆ คน  จิตใจที่

เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของทุกคนทุกฝ่ายนี้ ท าให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีก าลังใจมากขึ้น นึกถึง

คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี  ที่ท าให้คนไทย

เราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้

เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง  ประการแรก  คือการที่

ทุกคนคิด  พูด  ท า ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ประการ

ที่สอง คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   ประสานงาน

ประสานประโยชน์กนัให้งานที่ท าส าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและ 

แก่ประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน 

 



ข 

อยู่ในความสุจริต  ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่า

เทียมเสมอกัน ประการที่สี่  คือการที่ต่างคนต่างพยายามท า

ความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง  และมั่นคงอยู่ใน

เหตุในผล  หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอย

เดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้  ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจของคน

ไทย  ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะด ารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึง

ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่

เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ ไว้ ให้เหนียวแน่น  และ

ถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย  เ พ่ือให้

ประเทศชาติของเราด ารงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งใน

ปัจจุบันและในภายภาคหน้า ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุ้มครองรักษาประเทศ ชาติไทยให้ปลอดพ้น

จากภัยจากอันตรายทุกสิ่งและอ านวยความสุขความเจริญสวัสดี

ให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วหน้ากัน 
 

 

 

 

 

๕๑ 
บันทึกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วันที่---------เดือน---------------------ป-ี---------------------- 

กิจกรรม -------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


