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ค าน า 

ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ 
มาตรา 78 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน สามัญ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ และ
เพื่อเป็นกรอบ มาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ในส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท้ังในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จึงได้จัดท าจรรยาข้าราชการ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะ
เป็นท่ีต้ัง เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักด์ิศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน  

เพื่อให้การด าเนินงานในการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ  ตามข้อบังคับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ของ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เป็นไปตามข้อบังคับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดยึดถือ และถือปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ ์ 
จังหวัดอุทัยธานี  
ตุลาคม 256๒  



ส่วนที ่1 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

ความเป็นมา  
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีหน้าท่ีในการจัดท า

แผนงานโครงการการด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
เป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลข้าราชการในสังกัด จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  

โรงพยาบาลสว่างอารมณ ์จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ขึน้ เพื่อให้
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักด์ิศร ีสร้างความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน ไว้ดังนี้  
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

1.1 ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว  
1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงานส าเร็จ ถูกต้องตาม

มาตรฐานของงาน  
1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท  
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ  
1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ  

2. การยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงที่ถูกต้อง  
2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย  
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน  
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใชอ้ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง  
2.5 มีสัจจะ และไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง  

3. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค 

เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื่อชาต ิศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง  
3.2 ไม่กระท าการอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 
 
 
 
 



4. การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดยเปิดเผย

หลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น อันจะ
เป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  

4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  
5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  

5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  

5.2 พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  

5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริการ
ประชาชน  

5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อส่วนรวม  
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ  

6. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม  น าค าสอนทางศาสนาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิตด้วย ความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น  

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต  

6.3 การด าเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่าง
รอบคอบ และระมัดระวัง โดย ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  
7. ปฏิบตัิตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

7.1 มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
7.4 ใฝ่หาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
7.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย  
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
7.10 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง ๆ  
7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  



หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 

78 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน สามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์
ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ และในวรรคสอง บัญญัติให้หน่วยราชการก าหนด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาการ  และ
จริยธรรมวิชาชีพ และในวรรคสาม บัญญัติว่า ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสองให้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบด้วย  

ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานใน การก ากับการประพฤติ
ปฏิบัติตนของข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค  

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตาม
ข้อบังคับส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เพื่อให้ข้าราชการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ส านึกในหน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง เป็น
ข้าราชการท่ีดี มีเกียรต ิมีศักด์ิศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกย่องจาก ประชาชน  
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการการขับเคล่ือนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ 256๓ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1. การส่งเสริมให้
บุคลากร มีความรู้
เกี่ยวกับจรรยา 
ข้าราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และการ
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ข้าราชการทราบจรรยา
ที ่ควรปฏิบัติและยดึมั่น 
ปฏิบัติตามจรรยา 
ข้าราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

1.กิจกรรมให้ความรู้
และปลูก จิตส านึก
เกี่ยวกับจรรยา 
ข้าราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

จนท. 
โรงพยาบาล
สว่าง
อารมณ์   
ทุกคน   

1.ร้อยละของหน่วยงานมี
การจัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับ จรรยาข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และมีการ
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ข้าราชการทุกคนทราบ
จรรยา ที่ควรปฏิบัต ิและ
ยืนยันว่าจะยดึมั่นปฏบิัติ
ตามจรรยา ข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

ต.ค. 6๒ 
- 

ก.ย. 6๓ 

ชมรมจรยิธรรม
คุณธรรม  

 


