
ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดังนั้น กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพจึงข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนด
ทิศทำงก ำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดท ำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสงักัดส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี  
ควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเช่ือถือและยกย่องจำกประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อืน่ 
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
 ประโยชนส์่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
 จนงำนส ำเรจ็ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำช่ือเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน

รำชกำร 

ข้อ 2 ... 
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  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย  
    และกรอบนโยบำย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
   ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง 
    ในกำรปฏิบัตงิำนตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทกุรปูแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไมส่ัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ผลประโยชนห์รือควำมก้ำวหน้ำ 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบรกิำรต่อผูม้ำรบับริกำร
      ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เช้ือชำติ 
      ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง 
     ๓.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
     ๔.1 ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิำนของแต่ละข้ันตอน 
     ๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของ 
      ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมลู ข้ันตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
      ที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง 
      และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน ์
      ให้ตนเองหรือผูอ้ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ 
     4.4 เก็บหลกัฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ  
   และมีคุณภำพ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนำตนเองใหเ้ป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์ 
   และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพฒันำ
   ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่พัฒนำองค์กร
   และวิชำชีพ 
  ๕.3 ปรับปรงุวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไมช่อบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน 
 
 

๕.4 ... 
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๕.4 ประสำนงำนกบัทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ภำรกจิบรรลผุลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

5.5 ให้ผูร้ับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
 รำชกำร 

ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมน ำค ำสอน 

ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ 

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ 
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 

6.3 กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร 
มำพิจำรณำให้เช่ือมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์

 ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 

7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูำอำจำรย ์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
7.11 รู้จกัด ำรงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๑ ผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร 
ข้อ ๓ ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้ทรำบจรรยำที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่ำ 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ เกี่ยวกับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ข้อ ๕ … 
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แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
ตามประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
วัน/เดือน/ปี : 18  ธันวาคม  2563 
หัวข้อ :  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ดังเอกสารแนบ…………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที ่

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

7. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและ
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นางสาวดารียะห์  ตะเย๊าะ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายอดุลย์  เร็งมา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวดารียะห์  ตะเย๊าะ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 


