แผนปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การรักษาจรรยาข้าราชการหมวด
5 มาตรา 78 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือน สามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ และ
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการกากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่ว นภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทา
จรรยาบรรณข้ า ราชการ ตามกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการสานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดีสานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และเอาประโยชน์สาธารณะเป็น
ที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ศรัทธาสร้างความเลื่อมใสความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน
เพื่ อให้ก ารด าเนิน งานในการขับ เคลื่อ นว่า ด้ว ยจริ ยธรรมข้ า ราชการตามข้อ บัง คั บส านั กง าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลพระพรหม เป็นไปตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลพระพรหมจึงได้
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร การขั บ เคลื่ อ นว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมข้ า ราชการด้ ว ยจริ ยธรรมตามข้ อ บั ง คั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสัง กัดยึดถือและปฏิบัติไ ปในทิศทาง
เดียวกัน

โรงพยาบาลพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเป็นมา
โรงพยาบาลพระพรหม ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีหน้าที่ ในการจัดทา
แผนงานโครงการ การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความโปร่ง ใส
และเป็นธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแลข้าราชการในสัง กัดทั้ง ในโรงพยาบาลพระพรหม และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลพระพรหม
โรงพยาบาลพระพรหม จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลพระพรหมขึ้น เพื่อให้
ข้าราชการ สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สร้างความน่าเลื่อมใส
ศรัทธามีความน่าเชื่อถือและยกย่องจากประชาชนไว้ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงานสาเร็จถูกต้อง
ตามมาตรฐานของงาน
1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ
1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ
2. การยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
2.5 มีสัจจะ และไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง
3. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริก ารด้วยความเสมอภาค
มีน้าใจ เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง
3..2 ไม่กระทาการอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

-24. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4.1 กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
4.2 ให้ ป ระชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและตรวจสอบการทางานของภาครั ฐ
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอนระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติง านที่ไ ด้กาหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย
ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แ ละความชานาญ
ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยใส่ ใ จและเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการท างานของตนเอง ใส่ ใ จ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการ
ประชาชน
5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ
6. การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติต นตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีง ามของสัง คม นาคาสอนทางศาสนา
เป็นแนวทางในการดารงชีวิต ด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับ ฐานะของตนเองและสัง คม โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร สติปัญญา คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
6.3 การดาเนิน การใดๆ ต้อ งมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจ ารณาให้เชื่อมโยง
อย่างรอบคอบและระมัดระวังประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
7. ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

-37.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
7.11 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา 78 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และในวรรคสอง บัญญัติให้หน่วยราชการ
กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาการ
ตามวิชาชีพ และในวรรคสาม บัญญัติว่า ในการกาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสองให้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบด้วย
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการกากับการประพฤติ
ปฏิบัติตนของข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
โรงพยาบาลพระพรหม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการตาม
ข้อบังคับสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 เพื่อให้ข้าราชการโรงพยาบาลพระพรหม เป็นผู้มีความ
ประพฤติดีโดยยึดหลักสานึกในหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรมและถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความน่าเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน

ส่วนที2่ แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาตรการ
การส่งเสริมให้บุคคล
มีความรู้เกี่ยวกับจรรยา
บรรณข้าราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
และการประชาสัมพันธ์
ข้าราชการทราบจรรยาที่
ควรปฏิบัติ และยึดมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้าราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความ
สาเร็จ

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรมให้ความรู้
จนท. รพ. ร้อยละของหน่วยงาน ต.ค. 62
โรงพยาบาล
และปลูกจิตสานึก
พระพรหม มีการจัดอบรมให้
พระพรหม /
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ สสอ./
ความรู้ กับจรรยา
ก.ย. 63
สสอ. พระ
ข้าราชการสานักงาน รพ.สต.
ข้าราชการสานักงาน
พรหม/ผอ.
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
รพ.สต.
สาธารณสุข
สาธารณสุข และ
มีการประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการทุกคน
ทราบจรรยาที่ควร
ปฏิบัติ และยืนยัน
ยืนยันว่ายึดมั่นปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

หมาย
เหตุ

