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ความเปนมา 
โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเปนองคกรที่มีความใกลชิด กับ

ประชาชนโดยมีหนาท่ีในการจัดทําแผนงานโครงการการดําเนินการ ดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ       
การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหาร ตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรมและเปนหนวยงานหลักในการ กํากับดูแลขาราช การในสังกัดโรงพยาบาล
ระนอง จึงสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยจรรยาขาราชการโรงพยาบาลระนอง 

โรงพยาบาลระนอง จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงาน จึงไดกําหนดขอบังคับ
จรรยาขาราชการโรงพยาบาลระนอง สํานักงานสาธารณสุขขึ้น เพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือประโยชนสาธารณะเปน
ท่ีตั้งเปนขาราชการท่ีดี มี เกียรติ มีศักดิศ์รี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประซาซน 

กิจกรรม 

  ๑. กิจกรรมใหความรูและปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  ๒. การจัดทําสื่อสรางสรรคเพ่ือรณรงคเก่ียวกับจรรยาขาราชการแกบุคลากรในสังกัด  

  ๓. สนับสนนุการไขจรรยาขาราชการแกบุคลากรในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 

โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการ

โรงพยาบาลระนอง เพ่ือเพื่อใหขาราชโรงพยาบาลระนอง เปนผูรูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ โดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง ขาราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใส

ศรัทธา ความเช่ือถือและยกยองจากประซาไวดังน้ี 
๑. ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

๑.๑ ไมไขตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน  
๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตถือผลประโยชนของทางราชการ มากกวาประโยชน

สวนตน 
๑.๓ มีความรบัผิดขอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว 

      ๑.๔ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาใหทางราชการจน งานสําเร็จ
ถูกตองตามมาตรฐานของงาน 

๑.๕ ปฏิบัติหนาท่ีโดยตั้งอยูในความไมประมาท  
๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ  
๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนรักษาซื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงานราชการ 



๒. การยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งที่ถูกตอง 

๒.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ 

๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประซาซน ๒.๓ 
มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
๒.๔ ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพลและไมใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตอง 
๒.๔ มีสัจ'จะ และไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา ของ

ตนเอง 

๓. การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาค 

๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพใจเอ้ืออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับบรกิาร มีน้ําใจ 
ดวยความเสมอภาค เปนธรรมรวดเร็วและถูกตองโดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติศาสนา ลังคม หรือลัทธิทางการเมือง 

๓.๒ ไมกระทําการอันใด อันเปนการชวยเหลืออุปถัมภหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปน ธรรม 

๓.๓ ใหขอมูลขาวสารแกประซาซนไดอยางครบลวนถูกตองทันการณ และไม บิดเบือน

ขอเท็จจริง 

๔.การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

๔.๑ กําหนดชั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานชองแตละชั้นตอน 
๔๒ ใหประซาซนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทํางานของ ภาครัฐ 

โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ชั้นตอนระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนด ตามกรอบของกฎหมายตามความ
เหมาะสมอยางทั่วถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล 

๔.๓ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับชองทางราชการเพื่อเอ้ือประโยชน ตนเอง
หรอืผูอื่น อันจะเปนภัยตอประซาซนและประเทศชาติ 

๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

๕. การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๔.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบครอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี คุณภาพ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยวิธการกระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม 
๔.๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามาร ความ 

ชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรูอยางตอเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ ทํางานชองตนเอง ใสใจความกาว
หนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

๔.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑที่ไมชอบธรรมที่เปน 
อุปสรรคตอการบริการประซาซน 

      ๔.๔ ประสานงานกับทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและประโยชนตอ 

๔.๔ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในราชการ 

นโยบาย 



๖. การดํารงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมสอนทางศาสนา เปน

แนวทางในการใชชีวิตดานความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของ ตนเองและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน 

๖.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรูคุณธรรมเปนสติ ปญญาเปน
ภูมิคุมกันในการดาํเนินชีวิต 

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 หม่ันใฝหาความรูศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
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 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด. ๕ การรักษาจรรยาขาราชการ 

มาตรา ๗๘ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองมีจรรยาขาราชการ ตามที่สวนราชการกําหนดไว โดยมุง 
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเปนขาราชการบัญญัติใหหนวยและในวรรคสอง ราชการ
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวนราชการนั้นตรง วิชาการ และ
จริยธรรมวิชาชีพและในวรรคสาม บัญญัติวา ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตาม วรรคสองใหจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นใหประซาซนทราบดวยในปงบประมาณ๒๕๖๐สํานักงานปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขได
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา๗๘ และมาตรา๗๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนชองขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค โดยการมีสวนรวมชองเจาหนาที่ทุกหนวยงาน ในสังกัดสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนองจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาดวย จริยธรรมขาราชกาตามขอบังคับ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใหขาราชการสํานักงาน โรงพยาบาล จังหวัดระนอง เปนผูมี
ความประพฤติดีสํานึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง เปน
ขาราชการที่ดีมีเกียรติ มีศักดิศ์รี ความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อถือ และยกยองจากประซาซน 



ผลการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลระนอง สํานักงานสาธารณสุข ไดจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการขับเคลื่อน วาดวย

จรรยาขาราชการตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ แกบุคลากรใน สังกัด จํานวน ๒๕ 
คน ณ หองประชุมวัชรคปุต รอบที่ 2/๒๕๖๒ โดย ดํา เนินการแลวเสร็จเมื่อจันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 


