รายงานผลการดำเนินการ
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ 2-3 เดือน กุมภาพันธุ์-พฤษภาคม ๒๕๖3)

โรงพยาบาลไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ 2-3 เดือน ก.พ. – พ.ค.๖3)
.................................................................................
๑.ความเป็นมา โรงพยาบาลไชยปราการ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมี
หน้ า ที่ ในการจั ด ทำแผนงานโครงการ การดำเนิ น การด้ านการเงิน การคลั ง งบประมาณ การพั ส ดุ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานและ
ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลข้าราชการ
ในสังกัด จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการโรงพยาบาลไชยปราการ
โรงพยาบาลไชยปราการ จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการโรงพยาบาลไชยปราการขึ้นเพื่อให้
ข้าราชการโรงพยาบาลไชยปราการ เป็นผู้มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และถือเอาประโยชน์ส าธารณะเป็ นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา
ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน
กิจกรรม
๑. กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. การจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด
๓. สนับสนุนการใช้จรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัด
ผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาลไชยปราการ ได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการในโรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อให้
ข้าราชการโรงพยาบาลไชยปราการ เป็นผู้มีความประพฤติดี สำนึกใน หน้าที่ โดยยึดหลักคุณ ธรรมจริยธรรม
และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความ
น่าเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน ไว้ดังนี้
๑. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๑.๒ ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงาน
สำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน

๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ
๑.๗ เป็ น แบบอย่ างที่ ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสี ยง และภาพลั กษณ์ ของหน่ วยงาน
ราชการ
๒. การยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ นโยบาย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๔ ไม่ตกอยู่ไต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
๒.๕ มีสัจจะ และไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของ
ตนเอง
๓. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบั ติห น้ าที่ ด้ว ยความสุ ภ าพ มี น้ำใจ เอื้อ อาทรและมีจิตบริการต่อผู้ ม ารับ
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและ ถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือ
ลัทธิทาการเมือง
๓.๒ ไม่กระทำอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๓.๓ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๔.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๑ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๒ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
โดย เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ตามกรอบ ของกฎหมาย
ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่น อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
๕.การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม

๕.๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความ
ชำนาญใน การปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเอง ใส่ใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
๕.๓ ปรั บ ปรุ งวิ ธีก าร กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ ที่ ไม่ ช อบธรรมที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน
๕.๔ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและประโยชน์ต่อส่วนรวม
๕.๕ ให้ ผู้ รั บ บริการและผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยร่ว มในการปฏิ บัติ
ราชการ
๖.การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม นำคำสอน
ทางศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเอง และ
สังคมโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๖.๒ มีความซื่อสั ตย์สุ จริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญ ญาคุณ ธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
๖.๓ การดำเนิ น การใดๆ ต้องมีเหตุผ ล และใช้ความรู้ตามหลักวิช าการมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
๗.ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๗.๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๗.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๗.๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๗.๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
๗.๑๐ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างๆ
๗.๑๑ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาลไชยปราการ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่ อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตาม
ข้อบั งคับ สำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่บุคลากรในสั งกัด จำนวน 8๐ คน ณ ห้ อง
ประชุมดอยเวียง โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ ๑/๒๕๖3 โดยดำเนินการต่อเนื่องจนแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖3 รวมถึงการให้ความรู้โดยการเผยแพร่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยา
ข้ า ราชการ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ โ รงพยาบาลไชยปราการ (ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม ITA) ให้ บุ ค ลากร
โรงพยาบาลไชยปราการรับทราบและถือปฏิบัติ

