
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ  

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  

ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2560  

ประจ าปงีบประมาณ 256๓ 

โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

โรงพยาบาลท่าชนะ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทร. 0 7738 1๑67 



รายงานผลด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

……………………………………………………….………. 

 1. ความเป็นมา โรงพยาบาลท่าชนะ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีหน้าที่ใน
การจัดท าแผนงานโครงการ การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การ บริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กร เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลข้าราชการ ในสังกัด
โรงพยาบาลท่าชนะ จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการโรงพยาบาลท่าชนะ 

 โรงพยาบาลท่าชนะ จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลท่าชนะขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มี เกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน  

 

กิจกรรม  

 1. กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกเก่ียวกับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. การจัดท าสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด  
 3. สนับสนุนการใช้จรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด  
 
ผลการด าเนินงาน 

  โรงพยาบาลท่าชนะ ได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลท่าชนะขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกใน หน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มี  ศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน ไว้ดังนี้  

 1. ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  

  1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน  
  1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ประโยชน์ ส่วนตน  
  1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว  
  1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงานส าเร็จ 
ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  



  1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  
  1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ  
  1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 
 
 2. การยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้อง  

  2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ นโยบาย  
  2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน  
  2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
  2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง  
  2.5 มีสัจจะ และไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของ
ตนเอง  
 
 3. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและ ถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม หรือ ลัทธิทาง
การเมือง  
  3.2 ไม่กระท าอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
  3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 
 4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

  4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอน  
  4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้  ตามกรอบ            
ของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  
  4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ 
ผู้อื่น อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  
  4.4 เกบ็หลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
 
 5. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 
เพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม  

  5.2 พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความ 
ช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง ใส่ใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  



  5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การบริการประชาชน  
  5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ 
 
 6. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม น าค าสอนทาง
ศาสนา เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเอง และสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
  6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันใน การด าเนินชีวิต  
  6.3 การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยง 
อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 
 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 รู้ท า 
  7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ  
  7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ผลการด าเนินงาน  

 โรงพยาบาลท่าชนะ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยา  ข้าราชการ           
ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 แก่บุคลากรในสังกัด จ านวน 100 คน         
ณ ห้องประชุมชยฉัตตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1/256๓ โดยด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑2.๐๐ น. – ๑3.๓๐ น. 

 

 



ภาพถ่ายประกอบการด าเนินการ 
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 26 พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมชยฉัตตา โรงพยาบาลท่าชนะ 

 

 

 


