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ข้อกำหนดจริยธรรมเช้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุช พ.ศ. ๒<£๖๔

โดยที่พระราขบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๖ วรรคส่ี บัญญัติให ้
หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม 
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อไห้ประชาชนมีสุขภาพที่ด ีและสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที ่โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที ่กระทำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ 

_____ _ ๙1 ./J i/.ส่วนรวมเป็นทตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี ่แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ 
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความประพฤติด ีสำนึกในหน้าที ่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตง 
เป็นข้าราชการที่ด ีมีเกียรติ มีคักดี้ศร ีสร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกย่องจากประชาชน
จ’ุ _1________2* %/ เห__ .-S'โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อกำหนดจริยธรรมนี ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ เช้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุขพึงปฏิบัติตน 

เพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
๒.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์

และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.๑) มีความจงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) จงรักภักดีต่อประเทศชาต ิมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษา 
ผลประโยชน์ของชาต ิและรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

(๒) มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
(๓) นำหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มาเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตบและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม

ให้มีความเจริญยั่งยืน
(๔) ส่งเสริม สนับสมุนใพ้มีการปฏิบัติคาสนกิจสืบทอดและทำบุบำรุงศาสนา

(๕) แสดงออกถึง ...



-๒-

(๕) แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูบ และรักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๖) สนับสบุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเซลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 

๒) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิไ/ใดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้ใดจะละเมีดมีได ้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ทางใด ๆ มิได้

๓) เป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยอุทิศตนกระทำการอันเป็นประโยชน ์
ต่อส่วนรวมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ.พระปรเมนทรรามาธิบดีศรืสิมทรมหาวชิราลงฤรณ 
พระวชีรเกล้าเจ้าอยู่หัว.ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด

๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา

๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
ของสังคมนำคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความ;,รืยบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ 
ของตน และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

๒.๒ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ด ีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีจิตสำนึกทื่ด ีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องวางตน ดังนี้
(๑) มีความซ่ือสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู ้สติปัญญา 

คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการตำเนินชีวิต
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทาง

ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหัแก, 

ทางราชการจบงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
(๔) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 

และเตมกำลังความสามารถท่ีมีอยู ่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย
(๔) ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่จะก่อให้เกิดความเลียหายต่อตำแหน่ง 

หนาทของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอมโดยมิชอบ
(๖) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ 

เยยงทปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม

(๗) รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนพร้อมที่จะรับ 
การตรวจสอบและรับผิดในผลของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบฤทร่องมิคพลๅคนี้ม โดยต้องรีบแก้ใขให้ถูกต้อง 
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน

(๘) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
หรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ

(๙) ไม่ลังราชการด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีทสังราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่ง 
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

๒) เจ้าหน้าที่ ...



๒) เจ้าหน้าท่ี,!)องรัฐต้องแยก่เรื่องส่วนตัวออทจากตำแหน่งหน้าที่ และยึตถือ 
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ,ชาดิเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยต้องวางตนดังน้ี

(๑) รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเอพาะที่ทางราชการจัดให้
ตามกฎหมายและระเบียบ

(๖) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๓) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาต ิพี่น้อง 

พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก,บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง

(๔) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ ห่รือสิ่งอำนวยความสะดวก 
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวชองตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหนาย

(๕) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ชงก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะชัดกับประโยชน์ส่วนรวนที่อยู่ในควานรืบฐดชอ1(0งหห้ๅนี้

(๖) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น 
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
ในกรณทมความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน 
หรือส่วนกลุ่มอันจำเปนต้องวินิจอัยหรือชีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

๒.๓ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม

โดยต้องวางตน ดังนี้
๑) กล้ายีนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒) ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๓) ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนในองค์กรทุกรูปแบบ
๔) มีสัจจะและไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า

ของตนเอง
๕) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องขอบธรรมตามกฎหมาย

และตามทำนองคลองธรรม
๖) ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดต้านหรือโต้แย้ง 

คำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๗) ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ

ด้วยความกล้าหาญ
๘) กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำ 

ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๙) เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมีชอบ 

ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย

๒.๔ คิดถึงประโยชน ์...



(&. “

๒.๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัๅ และมีจิตสารารณะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องละเว้นจากการแสวงประโย•อน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่

และไม่กระทำการอันเป็นการขัคกันระหว่างประโยชน์ส่รนตนและประ‘[ยชน่ลว่นรวม โดยต้องวางตนดังน้ี
๑) มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข

ของประขาขน
๒) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับ 

ชึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม,ว่ๅจะเกี่ย']ข้ฐง 
หรือไม,เกยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตๅม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให ้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลที่'วไป

๓) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๔) ไม่เสนอ หรืออบุม้ติโครงการ การตำเป็นการ หรือการทำนิติกรรม หรือสัญญา 

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมีด']รได้โดยขอบด้ายกฏหนาย

๕) การดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณา 
ให้เฃีอมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

๖) ปกปัองผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประขาขน 
๗) การดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณา 

ให้เซ่ึอมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวนเป็นสำคัญ 
๒.๔ มุ่งผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน

เจ้าหน้าทของรัฐต้องมุ่งผลสัมฤทธิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิขๅขีห 
โดยเคร่งครัด โดยต้องวางตนดังนี้

๑) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งประสีทธิภาพและประสีทธิผล 
เพอให้งาบสัมฤทธผลตามวัตถุประสงคํและเปาหนายฐย่างแทัจุรงู จนเต็มกำลังความสามารถ

๒) ปฏิบัติหน้าทด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม

๓) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให ้ด้วยความสุจรืต 
ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุมพีเอย

๔) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที ่ตามคุณภาพ 
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด

๔) ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณท์ที่ไม่ชอบธรรน 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน

และเซ่ึอมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม
๗) รับพิงความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ประขาขน 

ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม

๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่ ...



๕-

๒.๖ ปฏิบ้ติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบ้ต ิ
^ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

โดยต้องวางตน ดังน
๑) ปฏิน้ติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและเที่ยงธรรม 
๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคต ิได้แก ่ความรัก ความโกรธ ความกลัว 

ความหลง มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
๓) วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่า

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดขอบ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงถึงผลกระทบ 

ทางสังคม สิงแวดล้อม สิทธิมบุษยชนสักดิ้ศรืความเป็นมนุษย ์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการ 
ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าท่ีใ'ด้บุคคกใดยไม่ฏีอํๅนๆจตุามก^หมาย

๖) ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาขนโดยมือัธยาดัยที่ดึ ปราศจากอคต ิ
และไม่เลอกปฏีบดต่อบุคคล ผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องลี่นกำเนิด เร์อชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพิการ
สกเจ.ร o'า เ^ทเ^ ao _________ ____ . — ^ _ •ก ํ *4

ปฏิบัติทมีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป
๗) ให้ความช่วยเหลอประชาชนทึถูกละเมิดหรือไต้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นฐรวม

โดยไม่ชักช้า
๘) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย

หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางหางการ1ฏื0ง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นหา.5รขิๅการ
ตามหลกวิชา

๙) ไม่เออประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพื่อนผู้ง หรือผู้มีบุญคุณ 
และต้องปฏิบ้ติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

๑๐) ไม่ลอกหรือน์าผลงานของผู้อืนมาใช้เป็นชองตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๑๑) .ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มืนํ้าใจ เอึ้ออาทร และมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ 

ดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเรว และถูกตอง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๑๒) ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ห่รือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
๑๓) ให้ข้อมูลข่าวสารแก'ประชาชนได้อย่างครบล้วน ถูกต้อง ทันการณ์

ในการปฏิน้ติราชการ
๑๔).ใพ้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเลืยเข้ามามีส่วนได้ล่วน1ลือร่รม

๒.๗ ดำรงตน.



r

๖-

โดยต้องวางตน ดังนี้

๒.๗ ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักษาภาพลักษณ์ฃองทางราชการ
เจาหน้าทชองร์ฐต้สงดำรงตนเป็นแนบฏีย่างที่ดแีละวิ'กษาภๅพ^,กษถ5ของทางรๅชการ

ด) ดำรงตนเปนชาราชการและเจ้าหน้าที่ชองรัฐที่ดึโดสน้อนนำหลัฤปรั^สุเๅ 
ชองเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท หลักคำสอนทาง(เทสนา และจรรยาวิชาซีพมาใช้ในการดำเนินสูวิท 
และการปฎบตหน้าที ่ดำเนินซีวิตอย่างเรือนง่าย ประหยัด

๒) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ช้องปวงช่นชาวใทฺย 
เคารพต่อกฎหมาย มืวินัย และรักษาใว้ซึ่งวฒฺนธรรม ชนบธรรมเนียม และประเพฝ็อนดึงาม

๓) ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศึลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มช้อขัดแย้ง 
ระหวางประมวลจริยธรรมนีกันหดักคำดัfyทาง3ลธววJJ ดาลนา หรือประเพณ ีข้าราชการต้องเสนอเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจดยั

โดยเคร่งครัด

v ^ 1 บวัหบั'1ส่วินราชการและผูบังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับขั้น
ตองสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องฐอผู่ใต้บงัดันนญัชาที่ฏีความ^ดตัย ์ฏีผลงาน^น มีความรู้ความสามารถ 
และขยับขันแชง ไม่เลือกที่รักมักที่ขัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม

๖) ไม่กระทาการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียแสะใม่ไจ้วางใจใต้เกิดแย่คํวน,าชการ
หรือราชการโดยรวมฺ

๗) เป็นตัว'อย่างให้กับประชาชนในการแต่งกาย และรักษาวัฒนธรรมยันดีงามชองไทย 

ประกาศ ณ วันที ่ ตุลาคม พ.ศ. lottos;

(นาตเกึยรติภุม ีวงคํรจีท)'
ปลัดกระทร'พิสญทรพจุรฺเ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร ่ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัชิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

Link ภายนอก: 
หมายเหตุ :....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที๑่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุม้ติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 
วันที ่๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พันฐิดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ้ตการ 
วันที๑่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


