รายงานผลการดาเนินการ
แผนปฏิบัตกิ ารการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
(ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม-มีนาคม 2562)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดาเนินการ
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
(ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม-มีนาคม 2562)
ความเป็นมา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชน โดยมีหน้าที่ในการจัดทาแผนงานโครงการการดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ
การพัสดุการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และ ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
ข้าราชการในสังกัดทั้งในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จึง สมควรให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จึง ได้กาหนดข้อบัง คับจรรยาข้าราชการสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย ขึน้ เพื่อให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผุ้มีความประพฤติดี
สานึกในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน
กิจกรรม
1. กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการทุกคนทราบจรรยา ที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะ ยึดมั่นปฏิบัติตาม จรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สนับสนุนการใช้จรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด
ผลการดาเนินงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
สานักงานสาธารณสุข อาเภอสันทราย ขึ้นเพื่อเพื่อให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ มี
ความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็ นที่ตั้ง
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน ไว้
ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.2 ปฏิบั ติห น้าที่ ด้ว ยความซื่ อสัต ย์สุ จริ ต ยึด ถือผลประโยชน์ ของทางราชการ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจน
งานสาเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ
1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ราชการ

-22. การยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ
นโยบาย
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
2.5 มีสัจจะ และไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือ
ความก้าวหน้าของตนเอง
3. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอือ้ อาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับ
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม
หรือลัทธิทางการเมือง
3.2 ไม่กระทาการอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปภัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4.1 กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ตามกรอบ
ของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้อื่น อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและ ประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
5.2 พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความชานาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของตนเอง
ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน
5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ

-36. การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม นาคาสอน
ทางศาสนาเป็นแนวทางในการดพรงชีวิตด้วย ความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปญ
ั ญาคุณธรรม
เป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
6.3 การดาเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดย คานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
7. ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.1 มีความรักวาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
7.11 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ผลการดาเนินงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จัง หวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนว่ าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบัง คับ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 แก่
บุคลากรในสังกัด จานวน 50 คน ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รอบที่ 1 / 2562 โดยดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพถ่าย
กิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย

