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บทน า 
 

ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการมาตรา78 ก าหนดใหข้้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้  และเพื่อเป็นกรอบ มาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ในส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าจรรยาข้าราชการตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนรว่มของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูม้ีความประพฤติดี ส านกึในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจรยิธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตัง้เป็นข้าราชการที่

ด ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศร ีสร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือถอืและยกย่องจากประชน 

เพื่อให้การด าเนินงานในการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2560  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2560   ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หนว่ยงานในสังกัดยึดถือ และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

  จังหวัดน่าน 
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- วัตถุประสงค ์            5  
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- การตดิตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน        6 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรยิธรรมข้าราชการฯ ประจ าปงีบประมาณ 2565  7 

ภาคผนวก 
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ส่วนที ่1  

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 

ความเป็นมา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีหนา้ที่ในการจัดท าแผนงานโครงการ การ

ด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการบริหารงานและ

ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็น

ธรรม และเป็นหนว่ยงานหลักในการก ากับดูแลข้าราชการ ในสังกัดทั้งในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงึสมควรให้มี

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง    

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้างขึน้ เพื่อให้ขา้ราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหนา้ที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี  มี

เกียรติ มีศักดิ์ศรีสร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน ไว้ดังนี ้

1. ความซื่อสัตย์ และรับผดิชอบ 

1.1 ไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

1.3 มีความรับผดิชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 

1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงานส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 

1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
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1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ 

1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 
 

2. การยืนหยัดและยดึมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 

   2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 

                    2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 

                2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อทิธิพล ไม่ใช้อทิธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 

2.5 มีสัจจะ และไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรอืความก้าวหน้าของตนเอง 
 

3. การปฏิบัติอย่างเปน็ธรรมและเสมอภาค 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุภาพ มีน้ าใจ เอือ้อาทรและมีจิตบริการตอ่ผูม้ารับบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและ  

       ถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติศาสนา สังคม หรอืลัทธิทางการเมอืง 

3.2 ไม่กระท าการอันใด อันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือเลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 

4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนรว่มในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน  

       ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและงา่ยต่อการเข้าถึงขอ้มูล 

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลขา่วสารที่เป็นความลับของทางราชการเพื่อเอือ้ประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่น อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและ 

       ประเทศชาติ 
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4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พรอ้มส าหรับการตรวจสอบ 
 

5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการ 

       ที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

5.2 พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้ 

       อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

   5.3 ปรับปรุงวธิีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑท์ี่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน 

5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นได้สว่นเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ 

 

6. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงามของสังคม น าค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความ 

      เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจรติ อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรม  เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวติ 

6.3 การด าเนินการใดๆ ต้องมเีหตุผลและใช้ความรูต้ามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดย 

       ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

 

7. ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

7.2 ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน 
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7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครองครูบาอาจารย์ 

7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย 

7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 

7.9 มีสตริู้ตัว รู้คดิ รู้ท า 

7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 

7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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หลักการและเหตุผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติ

ตนของข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง เป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่ อถือและยกย่อง จาก

ประชาชน 

 

วัตถุประสงค ์

1. สร้างจิตส านึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ยึดมั่นและปฏิบัติตามก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ 

3. เพื่อให้ขา้ราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง เป็นผู้มคีวามประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
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เป้าหมาย 

  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จะส่งผลให้บุคลกรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง มีจิตส านึกและตระหนักรู้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยลดปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ 

 

การตดิตามผลและรายงานผลการด าเนนิงาน 

  เมื่อด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ จัดท ารายงานผลส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคจากการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วย

จรยิธรรมขา้ราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้างรับทราบ 
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

มาตรการ 

 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

 

 

เป้าหมาย 

 

 

ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

 

งบประมาณ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

หมายเหตุ 

 

การส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความรูเ้กี่ยวกับจรรยา

ข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

และการประชาสัมพันธ์ให้

ข้าราชการทราบจรรยาที่

ควรปฏิบัติและยึดมั่น 

ปฏิบัติตามจรรยา

ขา้ราชการสานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมให้ 

ความรูแ้ละปลูก

จติสานึกเกี่ยวกับ

จรรยา 

ข้าราชการ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 

- จนท.สสอ. /

รพ.สต.   

- จัดประชุมให้

ความรู ้อย่าง

น้อย ปีละ 1 

ครั้ง 

 

ร้อยละของหน่วยงานมกีารจัด

อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับจรรยา

ข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขและมีการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ 

ทุกคนทราบจรรยาที่ควร 

ปฏิบัติ และยืนยันว่าจะยึดมั่น

ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข 

ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

หัวหนา้งาน

บริหารทั่วไป 
 

 

7 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


