รายงานผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาดวยจรรยาขาราชการ
ตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ ๑-๒ ตุลาคม-มีนาคม ๒๕๖๒)

โรงพยาบาลระนอง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาดวยจรรยาขาราชการ
ตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไตรมาสที่ ๒ ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๒)
ความเปนมา

โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเปนองคกรที่มีความใกลชิด กับ
ประชาชนโดยมีหนาที่ในการจัดทําแผนงานโครงการการดําเนินการ ดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ
การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหป ระชาชนไดมีสวนรวมในการบริหาร ตรวจสอบการ
ดํ าเนินงานขององค กรเพื่อ เปน การสรางจิต สํานึกของขา ราชการใหสามารถปฏิบั ติห น าที่ อยา งมี ประสิท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรมและเปนหนวยงานหลักในการ กํากับดูแลขาราช การในสังกัดโรงพยาบาล
ระนอง จึงสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยจรรยาขาราชการโรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลระนอง จึงไดกํา หนดขอ บังคับจรรยาขาราชการสํ านั กงาน จึงไดกํา หนดข อ บัง คั บ
จรรยาขา ราชการโรงพยาบาลระนอง สํา นั ก งานสาธารณสุ ข ขึ้ น เพื่ อ ให ข า ราชการสํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือประโยชนสาธารณะเปน
ที่ตั้งเปนขาราชการที่ดี มี เกียรติ มีศักดิศ์ รี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประซาซน
กิจกรรม
๑. กิจกรรมใหความรูและปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. การจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อรณรงคเกี่ยวกับจรรยาขาราชการแกบุคลากรในสังกัด
๓. สนับสนุนการไขจรรยาขาราชการแกบุคลากรในสังกัด
ผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลระนอง สํา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดขอบั งคับจรรยาขาราชการ
โรงพยาบาลระนอง เพื่อเพื่อใหขาราชโรงพยาบาลระนอง เปนผูรูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง ขาราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใส
ศรัทธา ความเชื่อถือและยกยองจากประซาไวดังนี้
๑. ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๑.๑ ไมไขตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตถือผลประโยชนของทางราชการ มากกวาประโยชน
สวนตน
๑.๓ มีความรับผิดขอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว
๑.๔ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาใหทางราชการจน งานสําเร็จ
ถูกตองตามมาตรฐานของงาน
๑.๕ ปฏิบัติหนาที่โดยตั้งอยูในความไมประมาท
๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ
๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนรักษาซื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงานราชการ

๒. การยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
นโยบาย

๒.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ
๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประซาซน ๒.๓
มีความกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๒.๔ ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพลและไมใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
๒.๔ มีสัจ'จะ และไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา ของ
ตนเอง
๓. การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพใจเอื้ออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับบริการ มีน้ําใจ
ดวยความเสมอภาค เปนธรรมรวดเร็วและถูกตองโดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติศาสนา ลังคม หรือลัทธิทางการเมือง
๓.๒ ไมกระทําการอันใด อันเปนการชวยเหลืออุปถัมภหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปน ธรรม
๓.๓ ใหขอมูลขาวสารแกประซาซนไดอยางครบลวนถูกตองทันการณ และไม บิดเบือน
ขอเท็จจริง
๔.การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
๔.๑ กําหนดชั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานชองแตละชั้นตอน
๔๒ ใหประซาซนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทํางานของ ภาครัฐ
โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ชั้นตอนระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนด ตามกรอบของกฎหมายตามความ
เหมาะสมอยางทั่วถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล
๔.๓ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับชองทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน ตนเอง
หรือผูอื่น อันจะเปนภัยตอประซาซนและประเทศชาติ
๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ
๕. การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบครอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี คุณภาพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยวิธการกระบวนการที่ถูกตองและเปนธรรม
๔.๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามาร ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรูอยางตอเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ทํางานชองตนเอง ใสใจความก าว
หนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองคกรและวิชาชีพ
๔.๓ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร กระบวนการทํ า งาน ตลอดจนกฎเกณฑ ท่ี ไ ม ช อบธรรมที่ เ ป น
อุปสรรคตอการบริการประซาซน
๔.๔ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหภารกิจบรรลุผลและประโยชนตอ
๔.๔ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในราชการ

๖. การดํารงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมสอนทางศาสนา เปน
แนวทางในการใชชีวิตดานความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของ ตนเองและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น
๖.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรูคุณธรรมเปนสติ ปญญาเปน
ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต
๖.๓ การดําเนินการใดๆ ตองมีเหตุผลและใชความรูตามหลักมาพิจารณาใหชากา เชื่อมโยง
อยางรอบคอบ และระมัดระวังคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม
๗.ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย๑๒ ประการ
๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย
๗.๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๗.๓ กตัญูตอ'พอแม ผูปกครองครูบาอาจารย
๗.๔ หมั่นใฝหาความรูศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๗.๕ รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย
๗.๖ มีศีลธรรมรักษาความสัตย
๗.๗ เชาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๗.๙ มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๗.๑๐ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๗.๑๑ รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด. ๕ การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา ๗๘ กําหนดให ขา ราชการพลเรือนสามั ญตองมี จรรยาขาราชการ ตามที่สวนราชการกํา หนดไว โดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเปนขาราชการบัญญัติใหหนวยและในวรรคสอง ราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวนราชการนั้นตรง วิชาการ และ
จริยธรรมวิชาชีพและในวรรคสาม บัญญัติวา ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตาม วรรคสองใหจัดให
มีการรับ ฟงความคิดเห็นใหประซาซนทราบดวยในปงบประมาณ๒๕๖๐สํานักงานปลัดกระ ทรวงสาธารณสุ ขได
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๗๘ และมาตรา๗๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการกํา กับการประพฤติป ฏิบัติตนชองข าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทั้ ง ในส ว นกลางและภู มิ ภาค โดยการมีส ว นรว มชองเจ า หน า ที่ ทุก หน ว ยงาน ในสั ง กั ด สํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
โรงพยาบาลระนองจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับ เคลื่อนวาดวย จริยธรรมขาราชกาตามข อบั งคั บ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใหขาราชการสํานักงาน โรงพยาบาล จังหวัดระนอง เปน ผูมี
ความประพฤติ ดีสํา นึก ในหน า ที่ โดยยึด หลัก คุ ณ ธรรมจริ ธ รรม และถือ เอาประโยชน ส าธารณะเป น ที่ ตั้ ง เป น
ขาราชการที่ดีมีเกียรติ มีศักดิศ์ รี ความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อถือ และยกยองจากประซาซน

ผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลระนอง สํานักงานสาธารณสุข ไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อน วาดวย
จรรยาขาราชการตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ แกบุคลากรใน สังกัด จํานวน ๒๕
คน ณ หองประชุมวัชรคุปต รอบที่ 2/๒๕๖๒ โดย ดํา เนินการแลวเสร็จเมื่อจันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

