
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   
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(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์   ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานที่ดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เชื่อมั่นในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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ส่วนราชการ  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   จงัหวดัล ำปำง  โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๔๐๒                      

. 

ท่ี   ลป  0632/415           วนัท่ี   20  พฤศจกิำยน   2564                                  .    

เร่ือง   ขอพจิำรณำลงนำมค ำสัง่/ขอ้สัง่กำร และขออนุญำตน ำเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

  ตำมทีร่ฐับำลก ำหนดใหห้น่วยงำนภำครฐั ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเดน็
กำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน เพื่อส่งเสรมิกำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนให้ได้รบัประโยชน์สูงสุด สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยเฉพำะดำ้นกำรเขำ้ถงึขอ้มูลข่ำวสำรภำครฐัที่ถูกต้อง ชดัเจน ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั 

  กลุ่มงำนบรหิำร จึงได้จดัท ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ เรื่อง แนวทำงกำร
เผยแพร่ขอ้มูลต่อสำธำรณะผ่ำนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2564 และวธิกีำรและขัน้ตอนเปิดเผยข้อมูลของ
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ผ่ำนเวบ็ไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรปรบัปรุงดูแลเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัตขิอ้มูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 
และมำตรฐำนเวบ็ไซต์ภำครฐั ทัง้นี้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย และลดโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสยีหำยต่อ
ภำพลกัษณ์ของส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   

จงึเรยีนมำเพือ่โปรดพจิำรณำ หำกเหน็ชอบโปรดลงนำมในประกำศตำม ทีแ่นบมำพรอ้มนี้ และ
โปรดอนุมตันิ ำประกำศนี้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ www.maethahealth.com และปิดประกำศทีบ่อร์ดประชำสมัพนัธ ์                
ของส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ต่อไป                                               

                                                                  
(นำย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์                                                             
นกัวชิำกำรสำธำรณสุข   

- ทรำบ 
- อนุมตั ิ         

 

                       
         (นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
          สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

บันทึกข้อความ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๒๐  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
หวัข้อ :  คู่มอืปฏบิตังิำนดำ้นกำรรอ้งเรยีน/ร้องทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            คู่มอืปฏบิตังิำนดำ้นกำรรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
และปรำกฎกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงำน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                         ผู้รบัผิดชอบ                                                                ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
                 (นำย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์                                    (นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
                  นกัวชิำกำรสำธำรณสุข                                         สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
                     ๒๐  ตุลำคม  ๒๕๖๔                                         ๒๐  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
                                            
                                          ผูร้บัผดิชอบกำรน ำขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                   (นำย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                       นกัวชิำกำรสำธำรณสุข 
                                                       ๒๐  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
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