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แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาดวยจรรยาขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  

ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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คํานํา 

  ดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยา

ขาราชการ มาตรา 78 กําหนดใหขาราชการพลเรือน สามัญ ตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการ

กําหนดไว และเพ่ือเปนกรอบ มาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ในสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทําจรรยาขาราชการ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของ

เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและภูมิภาค ซ่ึงมีเจตนารมณเพ่ือให 

ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาท่ี โดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม และเอาประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง เปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใส

ศรัทธา ความเชื่อถือและยกยองจากประชาชน    

  เพ่ือใหการดําเนินงานในการขับเคลื่อนวาดวยจริยธรรมขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เปนไปตามขอบังคับ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                         

พ.ศ. 2560 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนวาดวยจริยธรรม

ขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานใน

สังกัดยึดถือ และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

  

                   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสงู 

        จังหวัดนครราชสีมา 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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สวนท่ี 1 

ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2560   

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ความเปนมา     

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ในฐานะเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน โดยมี

หนาท่ีในการจัดทําแผนงานโครงการ  การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การ

บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและ 

ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร   เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และ เปนธรรม และเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแล

ขาราชการในสังกัดท้ังในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จึงสมควร

ใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูงข้ึน เพ่ือเพ่ือให ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติ

ดี สํานึกในหนาท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง เปนขาราชการท่ีดี มี

เกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกยองจากประชาชน ไว ดังนี้  

1. ความซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ  

  1.1  ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน  

  1.2  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวา

ประโยชนสวนตน  

  1.3  มีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทําไปแลว  

  1.4  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหทางราชการจนงานสําเร็จ

ถูกตองตามมาตรฐานของงาน  

  1.5  ปฏิบัติหนาท่ีโดยตั้งอยูในความไมประมาท  

  1.6  รักษาและปฏิบัติตามระเบยีบและธรรมเนียมของทางราชการ  

  1.7 เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณของหนวยงานราชการ  

2. การยืนหยัดและยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง  

  2.1 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดความถูกตองตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย  

  2.2 ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน  

  2.3 มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  

  2.4 ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และไมใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตอง  

  2.5 มีสัจจะ และไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนาของ

ตนเอง  



4 
 

 

  3. การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาค  

  3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับบริการดวย

ความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและ  ถูกตอง โดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทาง

การเมือง  

  3..2 ไมกระทําการอันใด อันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  

  3.3 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ไดอยางครบถวนถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  

  4. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  

  4.1 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน  

  4.2 ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไวตามกรอบของกฎหมาย 

ตามความเหมาะสมอยางท่ัวถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล  

  4.3 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชนใหตนเองหรือ

ผูอ่ืน อันจะเปนภัยตอประชาชนและ ประเทศชาติ  

  4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

5. การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  5.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม  

  5.2 พัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีความรูความสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรู อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง ใสใจ

ความกาวหนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองคกรและวิชาชีพ  

  5.3 ปรบัปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑท่ีไมชอบธรรมท่ีเปนอุปสรรคตอ

การบริการประชาชน  

  5.4 ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและประโยชนตอสวนรวม  

  5.5 ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในการปฏิบัติราชการ  

  6. การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม นําคําสอนทาง

ศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตดวย ความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

  6.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรู สติปญญาคุณธรรมเปน

ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต  
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  6.3 การดําเนินการใดๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณาใหเชื่อมโยง

อยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดย คํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ  

  7. ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     

  7.1 มีความรักวาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     

  7.2 ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน     

  7.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย     

  7.4 ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม     

  7.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทย     

  7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย  

     7.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

  7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ     

  7.9 มีสติรูตัว รูคิด รูทํา     

  7.10 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา     

  7.11 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

  7.12 คํานึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง  

 หลักการและเหตุผล    

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยา

ขาราชการ มาตรา 78 กําหนดใหขาราชการพลเรือน สามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการ

กําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และในวรรคสอง 

บัญญัติใหหนวยราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวน

ราชการนั้นตามหลักวิชาการ และจริยธรรมวิชาชีพ และในวรรคสาม บัญญัติวา ในการกําหนดขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการตามวรรคสองใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทราบดวย     

  ในปงบประมาณ 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และ

มาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใน การ

กํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

โดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน ในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในสวนกลาง

และภูมิภาค  

   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนวาดวย

จริยธรรมขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เพ่ือใหขาราชการในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เปนผูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาท่ี โดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม

และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง เปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความ

เชื่อถือ และยกยองจาก ประชาชน 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัตกิารขับเคล่ือนวาดวยจริยธรรมขาราชการ ตามขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560   

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา
ดําเนิน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูเก่ียวกับจรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และการ
ประชาสัมพันธให ขาราชการ
ทราบจรรยาท่ีควรปฏิบัติ และยึด
ม่ัน ปฏิบัติตามจรรยา ขาราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

1.กิจกรรมใหความรูและ
ปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับ
จรรยาขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

จนท.สสอ. / 
รพ.สต. ๑๗ 
แหง   

1.รอยละของหนวยงานมีการ 
จัดอบรมใหความรู เก่ียวกับ 
จรรยาขาราชการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ มีการประชาสัมพันธให 
ขาราชการทุกคนทราบจรรยา 
ท่ีควรปฏิบัติ และยืนยันวาจะ 
ยึดม่ันปฏิบัติตามจรรยา 
ขาราชการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค. 6๓ 
ถึง 
ก.ย. 6๔ 

- สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง/
ผอ.รพ.สต. 

 

 

 

     

    
 

ลงชื่อ ................................................. ผูเสนอแผน 

(นายประพันธ เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
ลงชื่อ ................................................. ผูเสนอแผน 

(นายประพันธ เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
ลงชื่อ ................................................. ผูเสนอแผน 

(นายประพันธ เม้ียนกลาง ) 

 
ลงชื่อ ................................................. ผูเสนอแผน 

(นายประพันธ เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
ลงชื่อ ................................................. ผูอนุมัติแผน 

(นางนันทนา ประสิทธิ์ ) 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 


