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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  

พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

     องค์กรน าด้านสุขภาพ  ท่ีรวมพลังสังคม   เพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พันธกิจ (MISSION) 

     ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์                  
(2563-2572   3 ระยะ 3 : 3 : 4 ปี) 

ยุทธศาสตร์หลกั (5 EXCELLENT) 

1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภค (ST : E1) 

2. พัฒนาระบบ บริการสุขภาพเป็นหนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์ (SO : E2) 

3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (WO1: E3) 

4. พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (WO2 : E4) 

5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ เทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart Hospital  

 (WT : E5) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Goals) 

1. ระบบการสร้างสุขภาพยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

2. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย   

3. บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 

4. บริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ 

5. บริหารจัดการระบบริการสุขภาพดิจิตัลอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

   ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

มุ่งผลสัมฤทธิ์  :  Results focused 

จิตบริการ       : Best services,  

ท างานเป็นทีม :  Harmony  (RBH + MOPH) 

“MOPH” M = Mastery   O = Originality    

P = People centered approach   H = Humility 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  

พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประชาชน
 สุขภาพดี 

-อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด   ไม่น้อยกว่า 80 ปี
-อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี   ไม่น้อยกว่า 72 ปี

เจ้าหน้าท่ีมี
 ความสุข

 -ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร 
 (Happy Work Life Index) ไม่น้อยกว่า 50......

-ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) 
 ไม่น้อยกว่า 57........

ระบบ
สุขภาพ

 ยั่งยืน

 -Access
 -Coverage

 -Quality
 -Governance

- ยกระดับ (+ ของร่อนพิบูลย์) 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  

พิบูลย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ประเทศ  20 ปี 
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล 

(เครือข่ายร่อนพิบูลย์ 10 ปี 2563-2572) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลศิ (Promotion & 
Prevention Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภค (STX 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบ บริการสุขภาพเป็น
หนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์  (SO ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (WO1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารด้วยธรรมาภิบาล
เป็นเลิศ (Governance Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (WO2 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและ เทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart 
Hospital (WT) 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภค (ST ) 

1.ระบบการสร้างสุขภาพยั่งยืนสอดคล้องกับวิถี
ชุมชน 

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. ชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างสุขอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็น
หนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์    (SO ) 

2.ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย   3. เป็นหนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (WO1) 

3.บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 4. บุคลากรมีความสุข 
5. องค์กรสุขภาวะ (HPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล  (WO2 ) 

4.บริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ 6. ผ่านการรับรองหน่วยบริการเป็นเลิศจาก กพร.    
    สรพ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพและ เทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart 
Hospital  (WT) 

5.บริหารจัดการระบบริการสุขภาพดิจิตัลอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน 

7. รพ.ต้นแบบ SMART HOSPITAL 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

BSC เครือข่ายอ าเภอร่อนพิบูลย์ (แปลงยทุธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 2563-2565) 

กลยุทธ์ Customers : C Internal process : I Learning : L Financial :F 

so พัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพเป็น
หนึ่งในดวงใจคน

ร่อนพิบูลย์ 

- ลดภาวะพิการและการตาย  
-เพ่ิมคุณภาพชีวิตโรคที่ส าคัญ 
- พึงพอใจสูงสุด,- ไม่มีข้อร้องเรียน 
- ลด Refer out เพ่ิม Refer in 
- ให้ความร่วมมือการจัดบริการ  โรคที่ส าคัญ 
 การขอเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าภาพการ
จัดบริการ  โรคที่ส าคัญ ร่วมบริจาค 

- มาตรฐานบริการทางการแพทย์และ
บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้านเชิงรุก 
โรคที่ส าคัญ 
- มาตรฐานการให้บริการและได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่เหนือความคาดหวัง 
(เป็นผู้น าด้านบริการ) 
- มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 

-บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทุก
สาขา โรคที่ส าคัญ (f1) 
- เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญการดูแลโรค 
NCD  
-บุคลากรให้มีทักษะการจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- นวัตกรรมระบบ EMS 

- CMI ในโรคที่ซับซ้อน 
- เพ่ิมเงินบริจาค 
- บริจาคเครื่องมือต่างๆ 
 

ST พัฒนาระบบ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

-ประชาชนโรคที่ส าคัญ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วย  เข้าถึงบริการที่ปลอดภัย ใกล้
บ้าน  
- ภาคีเครือข่ายสามารถดูแลสุขภาพส่งเสริม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

- มาตรฐานการให้บริการ โรคที่ส าคัญ 
- มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย (พลังสังคม) 
หรือต้นแบบด้านสุขภาพ 
- ตามมิติคุณภาพ 
 

- 10 รพ.สต. เชี่ยวชาญ (Pre-
Post hospital) และพ้ืนที่รอยต่อ 
เชี่ยวชาญการรักษาพยาบาลตาม
ศักยภาพ (ncd)  
มี CQI นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น
ต้นแบบการจัดการสุขภาพ 

- ลดต้นทุนโรคเรื้อรังท่ี
ต้องดูแลต่อเนื่อง  
มูลค่าเพ่ิมของชุมชน 
(เล่าเรื่อง 360 องศา) 
เพ่ิมรายรับจากการบันทึก
ให้บริการ ส่ง สปสช 

WO  พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

- บุคลากร เก่ง ดี มีสุข 
บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตาม
ภารกิจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
บุคคลต้นแบบ 

-การประเมินความสุของค์กรด้วย HPI 
ประเมินความสุขด้วย happino meter 

- เชี่ยวชาญด้านการใช้Digital  
กระบวนการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
- ฐานข้อมูลชุดความรู้ ด้านต่างๆ 

- ลดต้นทุนการจัดท าชุด
ความรู้ด้วยเอกสาร 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

กลยุทธ์ Customers : C Internal process : I Learning : L Financial :F 

W02 พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

-ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมั่น
ศรัทธา 
- หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

- มาตรฐาน ITA  
- หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
- หลักความรับผิดชอบ(Responsibility 
- HA IT  HA, GREEN AND CLEAN 

- หลักคุณธรรม (Morality) 
- หลักความโปร่งใส 
(Accountability) 
- จัดท าแผนการใช้เงินทุกประเภท 
และควบคุมให้ด าเนินการตามแผน 
- น าเสนอ ผลงาน CQI นวัตกรรม
เชิงระบบการบริหารจัดการ 

-มีเสถียรภาพทางการเงิน 
-หลักความคุ้มค่า (Cost 
– effectiveness or 
Economy) หลักความ
คุ้มค่า ประหยัด 
- ลดต้นทุนการบริหาร 
จัดท าฐานข้อมูลโปรแกรม
เฉพาะในการจัดบริการ
สรุปรายงานทุกเดือน 

WT1 พัฒนาระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและ
เทคโนโลยี   สู่การ 
เป็น Smart 
Hospital 

- จัดท าฐานข้อมูลโปรแกรมเฉพาะในการ
จัดบริการสรุปรายงานทันเวลา 
- ผู้บริหารมีชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย 
-ประทับใจระบบบริการมี่ใช้เทคโนโนยี
สมัยใหม่ 

- Logistics and supply chain 
Digital Management,   
- Smart hospital 
 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะด้านการ
วิเคราะห์สารสนเทศ 
-มีผลงานด้านวิชาการ/นวัตกรรม
การบริหารจัดการสารสนเทศ 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์  องคก์รน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 
พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์(2563-2572แบ่งเป็น3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

  :  1. ST  พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค :มอบ สสอ , กลุม่ปฐมภมูิ 
 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ระบบการสร้าง
สุขภาพยั่งยืน  
สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน 

1.พัฒนาระบบ 
1.1 MCH 
 
 
1.2 LTC 
 
 
 
 
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
 1.4 พัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงานแม่และ
เด็ก 
 
-ต าบลที่ระบบ (Long Term Careใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์50 % 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักยภาพ CM/CG) 
 
-ยกระดับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน 
GREEN&CLEANระดับดีมาก 50% 
 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่
ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงาน
แม่และเด็ก 
ต าบลที่ระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์50% 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักภาพ CM/CG) 
ต าบลที่ระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์75 % 
 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
มาตรฐาน GREEN&CLEANระดับ
ดีมาก 75% 
 
 
 
 

-ลูกเกิดรอด มีคุณภาพ แม่
ปลอดภัย 
-พัฒนาระบบสารสนเทศในงาน
แม่และเด็ก 
-ต าบลที่ระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์50 % 
-พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
(พัฒนาศักยภาพ CM/CG) 
ต าบลที่ระบบ (Long Term 
Careในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
100 % 
-สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
มาตรฐาน GREEN&CLEANระดับ
ดีมาก 100% 
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.5 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 
 
 
1.6พัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
 
1.7 พัฒนารพ.สต.ติด
ตาว/PCC 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 พัฒนาระบบการดูแลผู้
ติดเชื้อ HIV 
 
 

-พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ
สุขภาพจิต 
-ปรับปรุงจุดบริการผู้ป่วยจิตเวช 
 
 
 
-ผ่านการReaccredit มาตรฐานHA ยา
เสพติด 
-พัฒนาการเข้าถึงบริการคลินิกเลิกบุหรี่ 
-พัฒนารพ.สต.ติดตาวผ่านเกณฑ์80% 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบการ
จัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 50% 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
-เสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม  
ระดับเขต 
 
 
 
 
พัฒนาระบบสารสนเทศในการดูแลผู้ติด
เชื้อ HIV 
 

-พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิต
เวชผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-พัฒนานวตกรรมด้านจิตเวชโดย
ใช้ Application 
 
--พัฒนาระบบการเข้าถึงการ
บริการคลินิกบ าบัดยาเสพติด 
 
 
พัฒนารพ.สต.ติดตาวผ่านเกณฑ์
100% 
-รับรางวัลรพ.สต.ติดดาวระดับ
จังหวัด 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบ
การจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
75% 
-เสนอผลงานCQI/ นวตกรรม/
วิจัย/R2Rระดับเขต 
 
พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV  
 

-มีนักจิตวิทยาคลินิก 
-มีจิตแพทย์ทั่วไป 
 
 
 
 
-มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาบ าบัด
ยาเสพติด 
 
 
-รับรางวัลรพ.สตติดดาวระดับเขต 
-รพ.สต./ศสม./รพ.เป็นต้นแบบ
การจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
100% 
-เสนอผลงาน CQI/ 
นวตกรรม/วิจัย/R2Rระดับเขต/
ประเทศ 
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.9 พัฒนาระบบการสื่อสาร
ผ่านเครือข่าย 
 
 
 
 
2.พัฒนาการเข้าถึงการบริการ
ประชาชนในด้านส่งเสริม
ป้องกันโรคอย่างทั่วถึงโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เข้าถึงบริการของประชาชน
ตามกลุ่มวัย 
 

 
-มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
อ าเภอ 
-จัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพประจ า
หมู่บ้าน 30% 
 
 
-มีนวตกรรมการดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในงานอนามัยแม่
และเด็ก(ลูกเกิดรอดมีคุณภาพแม่
ปลอดภัย) 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลต่อเนื่อง
กลุ่มแม่และเด็ก 0-12 ปีที่มีภาวะซีด 
 
-ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 50 % 
 
- เพ่ิมร้อยละเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ 

 
-การคงอยู่และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย(พลังสังคม) 
-จัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 50% 
 
 
- เพ่ิมนวตกรรมการดูแลสุขภาพ
ประจ าต าบล 
 
 
 
- ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูง
ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย 75 % 
-เพ่ิมร้อยละเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 
- เพ่ิมรายได้โรงพยาบาลจากการ
จัด Package ตรวจสุขภาพ 
 

 
-จ านวนพลังสังคมเป็นเจ้าภาพ
หลักในการสร้างสุขภาพ 
-จัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 70% 
-เพ่ิมนวตกรรมการดูแลสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
-ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5ปีสูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
100 % 
-เพ่ิมร้อยละเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 
- เพ่ิมรายได้โรงพยาบาลจากการ
จัด Package ตรวจสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
- เพ่ิมรายได้โรงพยาบาลจากการจัด 
Package ตรวจสุขภาพ 
- ส่งเสริมสุขภาพวัยก่อนสูงอายุ (50-
59ปี ) 
 

 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เข้าถึงการบริการในกลุ่มโรคที่
ส าคัญและการดูแลต่อเนื่อง 
 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในชุมชน 
โรคไม่ติดต่อ 
.เพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย COPD 
-พัฒนารูปแบบการคัดกรองความดัน
เบาหวานให้ครอบคลุมเช่น Verbal 
screening/ระบบออนไลน์ 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่ม
ปกติ/เสี่ยง/ป่วย 
-พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Stroke 
ในองค์กรและเครือข่าย 
-จัดตั้งคลินิกสุขภาพดีในชุมชน 
-บูรณาการการคัดกรองมะเร็ง 4 ชนิด 
(เต้านม/ล าไส้ใหญ่/ปากมดลูก/ช่องปาก 
โรคติดต่อ /โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ า 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรอง 7 
กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย
โรควัณโรคปอด 
 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรอง 
7 กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้ป่วยโรควัณโรคปอด 

-พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรอง 
7 กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้ป่วยโรควัณโรคปอด 



11 

 

ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 3..พัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของประชากร  
-เด็กปฐมวัย แก้มใส สุขภาพดี 
-วัยเรียน แก้มใส ใส่ใจสุขภาพ สูงดี สม
ส่วน 
-เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
50 % ของโรงเรียนมัธยม 
-พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ  
 2 โรงเรียน 
-สร้างแกนน า NCD ยุวทูต 
-.ขยายชุมชนลดเกลือ 

-จัดตั้งโรงเรียน NCDs 

-ตั้งชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ 

-อบรมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

-พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและโรคส าคัญใน
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

-พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ  
3 โรงเรียน 
--เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน 75 % ของโรงเรียน
มัธยม 
-เพ่ิมแกนน า NCD ยุวทูต 
.จัดตั้งโรงเรียน NCD ในชุมชน 

-เพ่ิมชุมชนลดหวาน ลดมัน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริม
ป้องกันการติดเชื้อ HIV กลุ่มชาย
รักชาย 
 
-อบรม อสม.เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพ 
 

 
 
 
 

--พัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 3
โรงเรียน 
 
-เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน100 % ของโรงเรียน
มัธยม ขยายชุมชน ลดเกลือ ลด
หวาน ลดมัน 
 
 
 
 
 
- อบรม อสม.เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพ 
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4.พัฒนาระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
   -พัฒนา อย.น้อยในโรงเรียน/พัฒนา 
อสม. 
 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ี
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน 
   -พัฒนาอย.น้อยในโรงเรียน/
พัฒนา อสม. 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน 
   -พัฒนาอย.น้อยในโรงเรียน/
พัฒนา อสม. 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.3 คัดเลือกร้านช าต้นแบบ 
4.4 อ าเภอมีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
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วิสัยทศัน์  องค์กรน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนรอ่นพิบูลย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น3 ระยะ 3:3:4 ปี) 
:  2. SO  พัฒนาระบบ บริการสุขภาพเป็นหนึ่งในดวงใจคนร่อนพิบูลย์  (องค์กรแพทย์ กลุ่มการพยาบาล) 

 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2. ประชาชน
เข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ 
ปลอดภัย   

1. ลดภาวะแทรกซ้อนใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ ครอบคลุม 
รพ.สต. 
2. จัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3. เพ่ิม case manager ในโรงพยาบาล 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ 
ครอบคลุม รพ.สต. 
2.จัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน 
PCU หลัก 
3.เพ่ิม case manager 
ในเครือข่าย 
4.เพ่ิมแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม 

1.จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพ 
ครอบคลุม รพ.สต. 
2.จัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
ครอบคลุมทุก รพ.สต. 
3.เพ่ิม case manager 
ในเครือข่าย 
4.เพ่ิมแพทย์เฉพาะทางอายุร 
กรรม 

 2. ลดอัตราป่วยราย
ใหม่ โรคหลอดเลือด
สมอง 
 

1.เพ่ิมการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
3 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ ems 
 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศในการคัด
กรองผู้ป่วย 
2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ ems 

1เพ่ิมความครอบคลุมในการคัด
กรองผู้ป่วย 
2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ 
ems 

 3. ลดอัตราตายและ
พิการของผู้ป่วย โรค
หลอดเลือดสมอง 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT STROKE 
3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษา 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
STROKE 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
STROKE 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 

5 พัฒนาระบบ IMC 
6 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 

3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแล
รักษา 
4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 
5 พัฒนาระบบ IMC 
6 พัฒนา STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 

3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ป่วย 
5 พัฒนาระบบ IMC 
6 ยกระดับ STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 
7 สร้าง STROKE UNIT 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาวัณโรค
ปอด 

1 เพ่ิมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลรักษา
ให้ได้มาตรฐาน 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับ
ยาต่อเนื่อง  

1 เพ่ิมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง 
2 ยกระดับศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้
ได้รับยาต่อเนื่อง 
4 เพ่ิมห้องแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

1 เพ่ิมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง 
2 ยกระดับศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลรักษา 
3 พัฒนาเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยให้ได้รับยาต่อเนื่อง 
4 เพ่ิมห้องแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 5.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วย ACS 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT MI 
3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 
- สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 24 ชั่วโมง   
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน Warfarin  
clinic 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT MI 
3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแล
รักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ในเครือข่าย 

1 พัฒนาระบบ EMS 
2 พัฒนาระบบ FAST TRACT 
MI 
3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลรักษา 
4 สร้าง STEOKE TEAM ใน
เครือข่าย 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์  องคก์รน าด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

3. WO1  พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRD) 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3. บุคลากรมีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีความสุข 

3.1 มีการมุ่งเน้นพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะสูง 

- ใช้โปรแกรม HosOffice ในการ
บันทึกข้อมูลบุคคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความ 
ท้าทายตามยุทธศาสตร์ 
-วิเคราะห์ ทบทวนสมรรถนะหลัก
องค์กร (core competency) 

- ประเมิน ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 3ปีครอบคลุมในทุก
มิต ิ
- ประเมิน ปรับปรุงแผนการสร้างสุข
ระดับองค์กรน าสู่การปฏิบัติ 
- ประเมินสมรรถนะหลักองค์กร 
(core competency) 

- ประเมิน ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 3ปีครอบคลุมในทุก
มิต ิ
- ประเมิน ปรับปรุงแผนการสร้าง
สุขระดับองค์กรน าสู่การปฏิบัติ 
 

 3.2 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 

-พัฒนา MINDSET LEADER SHIP 
-ออกแบบและใช้ ระบบ PMS 
-พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
(Individual Development Plan) 

- อบรมผู้น าระดับกลาง 
- พัฒนาระบบ PMS  
- พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
- ส่งเสริมความก้าวหน้ากลุ่ม Talent  
 

- อบรมผู้น าระดับกลาง 
- พัฒนาระบบ PMS  
- พัฒนาบุคลากรตาม IDP 
- ส่งเสริมความก้าวหน้ากลุ่ม 
Talent 

 3.3 เป็นองค์กรสร้างสุข จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ออกแบบระบบตาม HPI  

จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ประเมินการใช้ ระบบตาม HPI 
 

จัดท าแผนการสร้างสุขระดับองค์กร
น าสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
- ประเมินการใช้ ระบบตาม HPI 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง เรื่องที่องค์กรมคีวามช านาญที่สุด สมรรถนะหลักขององค์กรเป็นขีด
ความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นแกนหลักทีท่ าให้องค์กรบรรลุ พันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แก่องค์กร หรือสภาพแวดล้อมของ
การบริการ สมรรถนะหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่คูแ่ข่ง หรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบไดย้าก และสมรรถนะหลักขององค์กรอาจสร้าง
ความได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน การไม่ก าหนดสมรรถนะหลักที่ต้องการขององค์กรอาจส่งผลต่อการไม่สามารถตอบสนองความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ที่ส าคัญ หรือท าให้เกิดการเสียเปรียบ 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

 วิสัยทัศน์  องค์กรน าดา้นสุขภาพที่รวมพลังสงัคมเพือ่คนร่อนพิบลูย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น 3 ระยะ 3:3:4 ปี) 

4. WO2 พัฒนาระบบ บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล: (กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4.บริหารจัดการ
องค์กรแบบมืออาชีพ 

1. มีการชี้น าองค์กรโดยผู้น า
ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

- จัดท าและปรับปรุงแผนแล้วเสร็จ
ภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ 100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการป ี2563 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนแล้วเสร็จ
ภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ 100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการป ี2564 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนแล้ว
เสร็จภายในกันยายนของทุกปี 
- จัดเวทีสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ 
100% 
- พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการป ี2565 

 2.พัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน - ผ่านการประเมินทุกมาตรฐานย่อย
ของ รพ.และเครือข่าย 
HA PCC รพ.สต.ติดดาว PMQA 
ITA  

- ผ่านการประเมินมาตรฐาน HA 
reaccredit ครั้งที่2 
-ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการราย
โรคจากสรพ. 1 สาขา 
- ส่งประกวดหน่วยบริการดีเด่นจาก 
กพร. (TPSA) 1 แผนก 

- ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการ
รายโรคจาก สรพ. 4 สาขา 
-ส่งประกวดหน่วยบริการดีเด่น
จาก กพร.(TPSA) 1 แผนก 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

วิสัยทัศน์  องค์กรน าด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคมเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

พันธกิจ  ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ (2563-2572 แบ่งเป็น3 ระยะ 3:3:4 ปี) 
5. WT พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและเทคโนโลยี สู่การ เป็น Smart Hospital : 

 (กลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) 
 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. บริหารจัดการ
ระบบริการ
สุขภาพดิจิตัล
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

1 น าเทคโนโลยีดิจิตัล
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบบริการ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA IT
ระดับท่ี 1 
- Smart OPD : one stop 
service ,ระบบตู้Kiosk คิว/ 
ลงทะเบียน/ ตรวจสอบสิทธิ์ 
- ระบบ e-payment 
- การสื่อสารโดยใช้ Social 
media : line , e-mail, 
QR code 
- โครงการประกวดนวัตกรรม
Paperless 
ระบบนัด online 
- ระบบจองห้องพิเศษ online 
- ลงทะเบียนonline  
 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA IT ระดับ
ท่ี 2 
- ระบบนัด online 
- ระบบจองห้องพิเศษ online 
- ลงทะเบียนonline 
- ชุดความรู้สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการผ่าน 
Social media  
-สายด่วน จากทีมสื่อสารองค์กร 
ระบบสุขภาพ 
- ผ่านเกณฑ์ smart hospital 
  
 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
HAIT ระดับท่ี 3 
- ชุดความรู้สุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการผ่าน Social 
media  
-สายด่วน จากทีมสื่อสาร
องค์กรระบบสุขภาพ 
-ผ่านเกณฑ์ smart hospital 
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มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 2. มีการวัดวิเคราะห์และ

ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ผลงานของโรงพยาบาล
และเครือข่าย 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โรงพยาบาลและเครือข่าย 
- จัดตั้งระบบ cloud system 
ในการใช้ข้อมูล 

- มีการเพิ่มข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องลงในฐานข้อมูลอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของหัวข้อตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

- มีการเพิ่มข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องลงใน
ฐานข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 
75 ของหัวข้อตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 
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ROAD MAP ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ประกาศใช้วนัที่ 5 พฤศจิกายน  2562 โดย นพ.ธรรมสถิตย์  พิบลูย์    

มอบผู้รับผิดชอบหลักมาท า PA  ด้วยหลัก OKRs  รอบ พย.-กพ.63 

 



ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี 
 1. วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
 2. พันธกิจ: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
 3. ค่านิยม: 

 
 
  M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ 
  ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
  สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวม รู้แพ้รู้ชนะ  

  เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย วิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา 
 ในยามคับขัน 
 4. เป้าประสงค์: ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence Strategiesรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า ความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ “ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน หรือ 4 Excellence Strategies ที่จะน าองค์กร หรือกระทรวง
สาธารณสุขไปข้างหน้า คือ ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences)  

 1) P&P Excellence เน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของทุกกลุ่มวัย  
 2) Service Excellence เน้นการบริการที่เป็นเลิศ  
 3) People Excellence คนของเราต้องเป็นเลิศ  
 4) Governance Excellence ก็คือ บริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
6. 16 แผนงาน 48 โครงการ 

6.1 P&P Excellence (4 แผนงาน 12 โครงการ) 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

 พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพศักยภาพคนไทย 
o กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
o กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
o กลุ่มวัยท างาน 



o กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

 ควบคุมโรคติดต่อ 

 ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร 

 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด) 

 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผบิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot zone) 
 

 6.2 Service Excellence(6 แผนงาน 23 โครงการ) 
  5. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 

 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐิมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

 5 สาขาหลัก 

 สาขาทารกแรกเกิด 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 

 ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ 

 ดูแลผู้สูงอาย ุ
7. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ 

 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
8. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

 พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 

 พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริฯ และพ้ืนที่เฉพาะ 

 พัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานข้ามชาติ 

 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้ 



 
10. ประเทศไทย 4.0 สาธารณสุข 

 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี 
 

 6.3 People Excellence(1 แผนงาน 4 โครงการ) 
  11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 

 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 

 พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
 6.4 GovernancePeople Excellence(5 แผนงาน 9 โครงการ) 

12. ระบบธรรมภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
13. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

 พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 ลดความเหลื่อมล้ าของ 3 ระบบกองทุน 

 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

 พัฒนางานวิจัย 

 สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
16. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 
 
 

 



หนา   ๗๓ 
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 
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“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 



หนา   ๗๙ 
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(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 



หนา   ๘๐ 
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(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   
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ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 
             จรรยาข้าราชการ  

             ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


