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คํานํา 

ดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ การรกัษาจรรยาขาราชการ มาตรา 
๗๘ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ ตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว และเพื่อเปน 
กรอบ มาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนชองขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงในสังกัดสํานักงาน 
สาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึง
ไดจัดทําจรรยาขาราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมชองเจาหนาที่ในลังนักงาน ปลัดกระ ทรวง
สาธารณสุขทั้งในสวนกลางและภูมิภาคซึ่งมีเจตนารมณเพ่ือใหขาราชการสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผู
มีความประพฤติดีสํานึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและถือเอาประโยชนสาธารณะ เปนที่ตัง เปน
ขาราชการที่ดีศกัดิ์ศรีมีเกียรติสรางความเลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อถือและ ยกยองจากประชาชน 

เพ่ือใหการดําเนินงานในการขับเคลื่อน วาดวยจริยธรรมขาราชการตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลระนอง เปนไปตามขอบังคับสํานักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขวาดวย
จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลระนอง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนวาดวยจริยธรรมขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเปน
แนวทางใหหนวยงานในลังกัดยึดถือและถือปฏิบัติ ไปใน ทิศทางเดียวกัน 

โรงพยาบาลระนอง



สวนที่๑ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ.๒5๖๐ 

ความเปนมา 

 โรงพยาบาลระนอง ในฐานะเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนโดยมีหนาท่ีในการจัดทําแผนงาน
โครงการการดําเนินการดาน การเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุการ บริหาร งานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงาน ตรวจสอบการดําเนิน งานขององคกรเพ่ือเปนการสราง
จิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใสและเปนธรรมและ
เปนหนวยงานหลักในการกกับดูแลขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลระนอง จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการโรงพยาบาลระนอง 

โรงพยาบาลระนอง จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอขึ้น เพ่ือให
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูมีความประพฤติดีสํานึกในหนาท่ีโดยยึดหลักคุณ ธรรม
จริยธรรมและถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้งเปนขาราชการท่ีดีศักดิ์ศรีสรางมีเกียรติมีความเลื่อมใสศรัทธา ความ
เช่ือถือและยกยองจากประซาซน ไวดังนี้ 

๑. ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

๑.๑ ไมไขตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น 
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตถือผลประโยชนของทางราชการมากกวา

ประโยชนสวนตน 
๑.๓ มีความรับผิดขอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว 
๑.๔ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทศิเวลาใหทางราชการจน งาน

สําเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน 
๑.๕ ปฏิบัติหนาที่โดยตั้งอยูในความไมประมาท 
๑.๖ รักษาและปฏิบัตติามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ 
๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาซื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงาน 

ราชการ 

๒. การยืนหยัดและยืดม่ันในสิงท่ีถูกตอง 

๒.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตองตามหลักวิซาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 
๒.๒ ปกบีองผลประโยชนของซาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประซาซน ๒.๓ 
มีความกลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 
๒.๔ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมไขอิทธิพลและไมไขอํานาจในทางที่ไมถูกตอง 
๒.๕ มีสัจจะ และไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนาของ
ตนเอง



๓.การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาค 

๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพใจเอื้ออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับมีน้ําใจบริการ

ดวยความเสมอภาค เปนธรรมรวดเร็วและถูกตองโดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 

๓.๒ ไมกระทําการอันใด อันเปนการชวยเหลืออุปถัมภหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปน ธรรม 

๓.๓ ใหขอมูลขาวสารแกประซาซนไดอยางครบถวนถูกตองทันการณ และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

๔.การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

๔.๑ กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานซองแตละขั้นตอน 
๔.๒ ใหประซาซนสามารถมีสวนรวมในการตดัสินใจและตรวจสอบการทํางานซอง ภาครัฐ 

โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ขั้นตอนระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ไดกําหนด ไวตามกรอบซองกฎหมายตาม
ความเหมาะสมอยางทั่วถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล 

๔.๓ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับซองทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนให ตนเอง 
หรอืผูอื่น อันจะเปนภัยตอประซาซนและประเทศชาติ 

๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

๔. การบุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๔.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวังรวดเร็วทันเวลา และมี คุณภาพ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการกระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม 
๔.๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถ ความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ ทํางานซองตนเอง ใสใจความกาวหนา
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

๔.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑท่ีไมชอบธรรมที่ เปน 
อุปสรรคตอการบริการประซาซน 

๔.๔ ประสานงานกับทุกฝายที่ เก่ียวซอง เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและประโยชนตอ 
สวนรวม ๔.๔ใหผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนสียรวมในการปฏิบัติ 
ราชการ 

๖.การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามซองลังคมสอนทางศาสนา เปน
แนวทางในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัดเหมาะสมกับฐานะ ซอง ตนเองและลังคม โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน 

๖.๒ มีความชื่อสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรู คุณธรรมเปนสติปญญา ภูมิคุมกัน
ในการดําเนินชีวิต 

๖.๓ การดําเนินการใดๆ ตองมีเหตุผลและใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณาให เชื่อมโยง
อยางรอบครอบและระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

๗. ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 



๗.๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 
๗.๓ กตัญูตอ'พอแม ผูปกครองครบูาอาจารย 
๗.๔ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
๗.๕ รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย 
๗.๖ มีศีลธรรมรักษาความสัตย 
๗.๗ เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๗.๙ มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 
๗.๑๐ มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา 
๗.๑๑ รูจักดํารงตนอยูโดยไขหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนชองสวนรวมมากกวาผลประโยชนชองตนเอง



หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด. ๕ การรักษาจรรยาขาราชการ 

มาตรา ๗๘ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตอง รักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว โดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ และในวรรคสองบัญญัติใหหนวยราชการ 
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาการ และ
จริยธรรมวิชาชีพและในวรรคสามบัญญัติวาในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชกา ตามวรรคสองใหจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทราบดวยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลระนองไดกําหนดขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการโรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความ ใน
มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใน 
การกํากับการประพฤติปฏิบัติตนชองขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและภูมิภาค โดย
การมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกหนวยงานในลังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ การ ขับเคลื่อนวาดวย จริยธรรมขาราชการ ตาม
ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใหขาราชการโรงพยาบาลระนองเปนผูมีความประพฤติดี
สํานึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอา ประโยชนสาธารณะเปน,ท่ีตั้ง เปนขาราชการที่ดีมีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรีสราง ความเลือ่มใสศรทัธาความเชื่อถือและยกยอง จากประชาชน



สวนที่๒แผนปฏิบัติการการขับเคล่ือนวาดวยจริยธรรมขาราชการตามขอบังคับ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

โรงพยาบาลระนอง สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะดํา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ หมาย 
   ความสําเร็จ เนินการ   เหตุ 

การสงเสริม ให กิจกรรมใหความรู 

จนท โรงพยาบาล

ระนอง 

รอยละชอง

หนวยงาน ต.ค.๖๑- 

 
โรงพยาบาล

ระนอง 

 

บุคลากรมี ความรู เก่ียวกับจรรยา รพ.สต มีการอบรมให ก.ย.๖๒    

เก่ียวกับ จรรยา ขาราชการ สาํนัก  เก่ียวกับจรรยา     

ขาราชการ สํานัก ปลัดกระทรวง  ขาราชการ สํานัก     

ปลัดกระทรวง   ปลัดกระทรวง และ     

สาธารณสุข และ   สัมพันธให     

การ ประซาซน   ทราบจรรยาที่ ควร     
   ปฏิบัติ และยึดม่ัน     

สัมพันธให   ปฏิบัติตาม จรรยา     

ขาราชการ ทราบ   ขาราชการสํานักงาน     

จรรยาที่ ควรปฏิบัติ   ปลัดกระทรวง     

และยึดมั่นปฏิบัติ   ลาธารณสุข     

ตาม จรรยา        

ขาราชการ        

ปลัดกระทรวง        

สาธารณสุข        
 


