ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
สำนัก งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่ มี หน้ำที่ หลัก ในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดัง นั้น กำรที่ จ ะปฏิบัติห น้ำที่ ให้แก่ ป ระชำชนอย่ำงมี คุณภำพจึง ขึ้นอยู่กั บกำรปฏิบัติห น้ำที่ ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้ำที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรกำหนด
ทิศทำงกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี”
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดทำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิ ภำค ซึ่งมีเ จตนำรมณ์เ พื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี
ควำมประพฤติดี สำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเชื่อถือและยกย่องจำกประชำชน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้กำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อนื่
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระทำไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร
จนงำนสำเร็จถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
รำชกำร

ข้อ 2 ...
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-2ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย
และกรอบนโยบำย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน
๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง
ในกำรปฏิบัตงิ ำนตลอดจนกำรดำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กรทุกรูปแบบ
๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ ผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำ
ของตนเอง
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบริกำรต่อผูม้ ำรับบริกำร
ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐำนะ เชื้อชำติ
ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง
๓.2 ไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม
๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิ ำนของแต่ละขั้นตอน
๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรทำงำนของ
ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน
ที่ได้กำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง
และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้ตนเองหรือผูอ้ ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ
4.4 เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมสำหรับกำรตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ
และมีคุณภำพ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม
5.2 พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์
และควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรทำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่ พัฒนำองค์กร
และวิชำชีพ
๕.3 ปรับปรุงวิธีกำร กระบวนกำรทำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน
๕.4 ...
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-3๕.4 ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้ภำรกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผรู้ ับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร
ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมนำคำสอน
ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรดำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่
6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรดำเนินชีวิต
6.3 กำรดำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร
มำพิจำรณำให้เชื่อมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบำอำจำรย์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ ยรูจ้ ักกำรเคำรพผู้ใหญ่
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อำนำจฝ่ำยต่ำ
7.11 รู้จกั ดำรงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๑ ผู้ บ ริ ห ำรต้ อ งเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ใ นกำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำมจรรยำข้ ำ รำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยกำหนดนโยบำย
และจัดทำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตสำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร
ข้อ ๓ ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ข้ ำ รำชกำรทุ ก คนได้ ท รำบจรรยำที่ ค วรปฏิบั ติ และยื นยั น ว่ ำ
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงำนจั ด อบรมส่ ง เสริ ม ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ จรรยำข้ ำ รำชกำรส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ข้อ ๕ …
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

