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รายงานผลการด าเนินการ 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

(ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม-มีนาคม 2562) 

ความเป็นมา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิด 

กับประชาชน  โดยมีหน้าท่ีในการจัดท าแผนงานโครงการการด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  
การพัสดุการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และ ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม  และเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล
ข้าราชการในสังกัดท้ังในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จึงสมควรให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย   
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  ขึน้ เพื่อใหข้้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผุ้มีความประพฤติดี  
ส านึกในหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง  เป็นข้าราชการท่ีดี  มี 
เกียรต ิ มีศักดิ์ศรี  สร้างความเล่ือมใสศรัทธา  ความเช่ือถือและยกย่องจากประชาชน 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. ประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการทุกคนทราบจรรยา ท่ีควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะ ยึดมั่นปฏิบัติตาม จรรยา    
    ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. สนับสนุนการใช้จรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน  
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  ขึ้นเพื่อเพื่อให้ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มี
ความประพฤติดี  ส านึกในหน้าท่ี  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง  
เป็นข้าราชการท่ีดี  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  สร้างความเล่ือมใสศรัทธา  ความเช่ือถือและยกย่องจากประชาชน  ไว้
ดังนี้ 

1. ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  
1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  

  1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว  
1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจน

งานส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  
1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท  
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ  
1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน  รักษาช่ือเสียง  และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

ราชการ 
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2. การยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง  
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดหลักความถูกตอ้งตามหลักวิชาการ  กฎหมาย  และกรอบ

นโยบาย  
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน  
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล  ไม่ใช้อิทธิพล  และไม่ใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง  
2.5 มีสัจจะ  และไม่สัญญาใด ๆ  กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือ

ความก้าวหน้าของตนเอง  
3. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ  เอือ้อาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับ
บริการด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  รวดเร็วและถกูต้อง  โดยไม่ค านึงถึงฐานะ  เช่ือชาติ  ศาสนา  สังคม  
หรือลัทธิทางการเมือง  

3.2 ไม่กระท าการอันใด  อันเป็นการช่วยเหลือ  อุปภัมภ์  หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม  

3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  ทันการณ์  และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐ  โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์  ข้อมูล  ขั้นตอน  ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้ตามกรอบ
ของกฎหมาย  ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้อื่น  อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและ  ประเทศชาติ  

4.4 เกบ็หลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ  ใส่ใจ  ระมัดระวัง  รวดเร็ว  ทันเวลา  และมี

คุณภาพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  
5.2 พัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

ความช านาญในการปฏิบัติงาน  โดยใส่ใจและเรียนรู ้ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง  
ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  

5.3 ปรับปรุงวิธีการ  กระบวนการท างาน  ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน  

5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  

5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ  
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6. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม  น าค าสอน

ทางศาสนาเป็นแนวทางในการดพรงชีวิตด้วย ความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  และมีความเพียร  ใช้ความรู้  สติปญัญาคุณธรรม
เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต  

6.3 การด าเนินการใด ๆ  ต้องมีเหตุผล  และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณา
ให้เช่ือมโยงอย่างรอบคอบ  และระมัดระวัง โดย ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  

7. ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  
7.1 มีความรักวาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
7.2 ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  
7.4 ใฝ่หาความรู้  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 านาจฝ่ายต่ า 
7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

 
 
ผลการด าเนินงาน  
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขับเคล่ือนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 แก่
บุคลากรในสังกัด  จ านวน  50 คน  ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
รอบท่ี 1 / 2562  โดยด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ์  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่าย 
กิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกเก่ียวกับจรรยาข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 

 
 

 

 
 


