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ค าน า 

  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  ๓ ป ๑ ค  คือ การปลุกจิตส านึก การปูองกันการปราบปราม และการสร้าง
เครือข่าย มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริต และ
ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย 

  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคท่ี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างง่าย สามารถรับรู้ 
เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และหยุดพฤติกรรมท่ีเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จะร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
ในหน่วยงานโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานเป็นองค์กรท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ต่อไป 

 

 

 

 

            คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                       โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
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๑ 

บทที่ ๑ 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 

 ความหมายของส านักงาน ก.พ. 
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัท 
ผู้บริหาร) มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 แนวคิดของนักวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี้  
๑.  ความหมายอย่างกว้าง หมายรวมถึง การปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง

เป็นทางการต่อหน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวม แต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง 

๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถานบัน
การศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบาย
ของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความ
เสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียหายมิได้ ปรากฏ
ออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดยตรง แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ที่มิใช่วัตถุอีกด้วย 

๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานด้วย 
เช่น การที่บุคคลด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และ
มีการใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 

๔.  “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” และ “การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่าง
ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากทั้งสองรูปแบบ ต่างเป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่
ส าหรับมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก 
 
 



 
๒ 

บทที่ ๒ 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ

วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง

ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล

เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด        ค าอธิบาย 
5 สูงมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง   มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง   มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

  
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

บ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

นานๆ ครั้ง  
   



 
๓ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลสุไหงโก -
ลก ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีความเสี่ยงจ านวน 2 ด้านที่มีความเสี่ยงสูง และต้องมี
มาตรการในการปูองกันการทุจริต คือ  

ความเสีย่งการทุจรติ 
)สถานะสีแดง(  

มาตรการการป้องกันการทุจริต 
)เพิ่มเติม(  

กระบวนการความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานที่ อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท า โครงการฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 

-  มีโอกาสที่ผู้จัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน  และ
สัมมนา อาจจะท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ 

- สร้างเครือข่ายเขต ภายในจังหวัด เพื่อเปงนพี่
เลี้ ยงในการให้ค าปรึกษา ในกรณีจัดท า
โครงการฝึกอบรม และกรณีต่าง ๆ  

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวสัดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ใน
กิจการส่วนตัว ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 

-  บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทาง
ราชการน าวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช่เพื่อการส่วนตัว เช่น น า
วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว 

- สร้าง กลไกการตรวจสอบที่ใช้ไดจ้ริง 
-  ก าหนดรูปแบบในการสุ่มตรวจสอบความ

ถูกต้อง โปร่งใสในการท า ทะเบียนคุมการใช้
งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก )E treme Risk t E(  16-20 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง )Hi:h Risk t H(  11-15 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง )Moderate Risk t M(  6-10 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า  )Lo: Risk t L(  1- 5 คะแนน 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

  ต่ า  )Lo:(  1– 5 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง           สีเขียว 

  ปานกลาง )Medium(  6–10 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
 ควบคุมความเสี่ยง 

          สีเหลือง 

  เสี่ยงสูง )Hi:h(  11 -1 5 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

  เสี่ยงสูงมาก )E treme(  16 -2 0 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
 หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 



 
๔ 

บทที่ ๓ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีจิตส านึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายด้วย 

๒.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ดังนี้ 

 ๒.๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.๒  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๒.๓  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๔  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 ๒.๕  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒.๖  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
 ๒.๗  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๒.๘  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๙  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร   

 ๓.  ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา 

๔.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๔ และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๖.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
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บทที่ ๔ 

ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ขัดกัน Conflict of interest คือ สถานการณ์ที่

บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารง ต าแหน่งระสูงใน

องค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอคติได้ การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถ

ท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มิได้ปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่

บุคคลมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง  

 รูปแบบการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ปรากฏมากท่ีสุด 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว เป็นกรณีที่ผลประโยชน์สาธารณสุข
กับผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของ
เป็นการส่วนตัว 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณีที่บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในธุรกิจการงานหลายอย่าง โดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยู่แล้ว และผลประโยชน์ในการงาน
หลักเกิดอยู่คนละฟากกับผลประโยชน์ในการงานรอง 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีท่ีเครือญาติจะเข้ามามีบทบาท
ในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีที่ธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของ
ญาติ อาจท าให้ตนเกิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ  และกระท าการทุจริตต่อธุรกิจ
การงานของตนได้ ในหลาย ๆ หน่วยงานจึงมีการก าหนดมิให้เจ้าหน้าที่ของตนประกอบธุรกิจกับเครือ
ญาติของของตัวเอง 
* การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีท่ีบุคคลจะเข้าท าธุรกิจการงานกับมิตร
สหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว 
 พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอ่ืน บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ เช่น 
การรับสินบน ซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่อีกประเภทหนึ่งด้วยก็ได้ ตลอดจนการใช้
อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก็อาจ
จัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่งด้วย การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็น
กรณีท่ีบุคคลจะเข้าท าธุรกิจการงานกับมิตรสหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว 
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กรณีตัวอย่างการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑. การใช้รถหลวง 
การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับท่ีท างานได้หรือไม ่
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้น ารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเปงนรถที่มีไว้เพ่ือกิจการอันเปงน

ส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์
สั่งการพนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเปงนผู้เก็บกุญแจรถไว้ และให้พนักงานขับรถน า
รถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วย โดยไม่มีการจัดท า
เอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบียบราชการ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพ่ืองานราชการ
หรือไม่ หรือเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละวันได้น ารถมาเก็บรักษาท่ีโรงรถภายในหน่วยงานหรือไม่ 
 กรณีนี้  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลว่าเปงนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ กระท าการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เปงนรถประจ าส่วนตัว 
การใช้รถยนต์ไป-กลับที่พักเปงนประจ าส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้น ๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อ่ืน ๆ 
เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวัน หรือไปท าธุระส่วนตัวก็ถือว่าเปงนการใช้รถยนต์ที่ไม่เปงนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ และเปงนการกระท าการทุจริต ซึ่งจะต้องถูกด าเนินการทางอาญาและทางวินัย 
นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อนุมัติเบิกค่า
น้ ามันก็จะถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ ามันท้ังหมดคืนราชการ 
 ดังนั้น การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ไม่ใช้ใน
ลักษณะที่เปงนการส่วนตัว และหากมีความจ าเปงนนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะ
ได้รับอนุญาตเปงนหนังสือก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า 
 
๒.  หมอขอไปประชุม  

ใช้งบประมาณจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานได้หรือไม่ 
 นายแพทย์ท่านหนึ่ง จะเดินทางไปประชุมต่างจังหวัด โดยได้รับสนับสนุนจากบริษัทยา ซึ่ง
แพทย์แจ้งว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับตนภายในหน่วยงาน จะสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิก
เท่านั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไปประชุม จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม 
 กรณีนี้ ถือเปงนการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2543 ที่ก าหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันควรได้ตามกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามธรรมจรรยาที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ คือ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม โดยก าหนดให้รับทรัพย์สินหรือ 
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ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป /รับจากบุคคลอ่ืนซึ่ง
มิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท  หากการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่เปงนไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาเกินสามพันบาท  เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
จะต้องรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเปงนหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดในทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพ่ือวินิจฉัยความจ าเปงน ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เปงนของตนหรือไม่ 
 กรณีการไปประชุมของนายแพทย์ดังกล่าว จะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเปงนลายลักษณ์
อักษร ต้องระบุด้วยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไปประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ แม้จะใช้วันลาพักผ่อนไปก็ตาม 
 
๓. ลูกกตัญญู  

นายบุญมี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 ได้เขียนใบเสร็จรับเงินของสถานีอนามัย 
(ต้นฉบับ) ว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย มารดาของตน ซึ่งเปงนเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานหนึ่ง และ
เขียนชื่อของตนเองและเขียนชื่อ ต าแหน่ง ของเจ้าหน้าที่อ่ืนของสถานีอนามัยลงในใบเสร็จรับเงินทั้ง
ต้นฉบับ และส าเนา ว่าเปงนผู้รับเงินจากนางบุญน้อย โดยที่นางบุญน้อยไม่ได้มาตรวจรักษาที่สถานี
อนามัยแต่อย่างใด ส่วนส าเนาใบเสร็จรับเงิน นายบุญมีได้เขียนวันที่รับเงินมีทั้งที่ ตรงและไม่ตรงกับ
ต้นฉบับ และเขียนว่าได้รับเงินค่าบริการจ านวน 30 บาท จากผู้มารับบริการรายอ่ืน และน าเงินตาม
จ านวนที่ระบุในส าเนา จ านวน 9 ฉบับ ๆ ละ 30 บาท รวม 270 บาทส่งเปงนรายได้เงินบ ารุงสถานี
อนามัย 
 ส่วนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ จ านวน 9 ฉบับ เขียนว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย รวมเปงน
เงิน 30,100 บาท เพื่อเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด นายบุญมี 
ให้การยอมรับว่าตนได้ออกใบเสร็จรบเงินดังกล่าวจริง  โดยให้เหตุผลว่าต้องการช่วยเหลือมารดาที่
ต้องการใช้เงิน ทั้งนี้ ได้มีการคืนเงินที่เบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 
 พฤติกรรมของนายบุญมี เปงนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเปงนเหตุให้
ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่า เปงนผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงมีค าสั่งลงโทษปลดนายบุญมี ออกจากราชการ  
 *** กรณีของนายบุญมี ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดให้
ข้าราชการที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต้องถูกลงโทษไล่ออกจาก
ราชการเท่านั้น *** 
 
๔. กินหมึกกับกระดาษ  
พนักงานอัยการ ได้เปงนโจทก์ยื่นฟ้องนายยโส ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอเปงนจ าเลย โดยนายยโส ได้
เบิกเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุงของสถานบริการ จ านวน 9,000 บาท ในบัญชี
ธนาคารกรุงไทย แล้วเบียดบังเอาเงินไปเปงนของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วย 
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สาธารณสุขอ าเภอจัดท าเอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบ ารุงของสถานบริการเพ่ือจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน คือ กระดาษโรเนียว กระดาษไข และหมึกโรเนียว เปงนเงิน 9,000 บาท นายยโส ลง
ชื่ออนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าวโดยลงวันที่ย้อนหลัง ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุดั งกล่าวแต่ได้
ขอให้หจก.วิทยา ออกใบเสร็จรับเงินเปงนค่าวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้เปงนหลักฐานว่าได้ซื้ อสินค้า
ดังกล่าวจาก หจก.วิทยา อันเปงนความเท็จ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายยโส มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 (ฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162(1) (ฐานเจ้าพนักงาน
รับรองเอกสารเท็จ) ลงโทษจ าคุกรวม    6 ปี จ าเลยยื่นฎีกา ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า “จ าเลยรับ
ราชการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ เปงนเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีหน้าที่รักษาเงินตามที่โจทก์
ฟ้อง เมื่อจ าเลยถอนเงินดังกล่าวมา แล้วเบียดบังเปงนของจ าเลยเสียโดยทุจริต แม้เงินดังกล่าวจะเปงน
เงินของสถานีอนามัยไม่ใช่เงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่จ าเลยเปงนเจ้าพนักงานอยู่ และแม้เงิน
ดังกล่าวจะเปงนเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) การกระท าของจ าเลยเข้าลักษณะเปงนเจ้าพนักงานมี
หน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเปงนของตนโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147  จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และจังหวัดได้ลงโทษไล่ นายยโส ออกจากราชการ
อีกด้วย  

๕. น  าเกลือของหมอ  
นางเก็บ ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ ได้รักษาพยาบาล นางสาย ที่สถานีอนามัย ซึ่ง

มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศรีษะ ท้องเสีย และความดันโลหิตต่ า  นางเก็บได้คิดค่าให้น้ าเกลือทาง
เส้นเลือด เปงนเงิน 200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเปงนน้ าเกลือส่วนตัวของนางเก็บ 
ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนขึ้นมา  
 นอกจากนี้ นางเก็บ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรม อสม. ยังได้เรียกเก็บ เงินจาก นาย
หยุด ซึ่งเข้าอบรมเปงน อสม. โดยอ้างว่าเพ่ือเปงนค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้น าเงินดังกล่าวไปใช้
ส่วนตัว 
 พฤติการณ์ของนางเก็บ เปงนการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการหาผลประโยชน์ให้แก่ตน และฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปงนเวลา 3 เดือน 

๖. ขายของหลวง  
นายสมยา ข้าราชการ มีหน้าที่ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ได้น ายาของทางราชการไป

จ าหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ ชื่อ www.phramasomyar.com  เมื่อหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมทราบเรื่องนี้ จึงได้ปรึกษากันและท าการล่อซื้อยา จ านวน 3 รายการ โดย
ได้ท าสัญลักษณ์เปงนจุดด้วยปากกาเมจิกที่กล่องยาซึ่งเปงนยาของโรงพยาบาล และวางไว้ที่ชั้นวางยาใน
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จากนั้นได้ท าการสั่งซื้อยาผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อได้รับกล่องพัสดุที่สั่งซื้อ
มาพบว่าหน้ากล่องพัสดุระบุชื่อผู้ส่ง คือ ร้านสมยาเภสัช ซึ่งเปงนร้านของนายสมยา และภายในกล่อง
พบยาที่สั่งซื้อไว้และกล่องยามีสัญลักษณ์ตามท่ีได้ท าไว้ด้วย 
 พฤติการณ์ของนายสมยา เปงนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต จึงลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 

http://www.phramasomyar.com/
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บทท่ี ๕ 

แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุกต าแหน่ง มีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนนี้ ไดก้ าหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในส่ิงที่ถูกต้องและ เป็นธรรม  
  ๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท าใดขัดประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 
  ๑.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงานพร้อมพยานหลักฐาน 
(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 
  ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการฝุาฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
  ๑.๓ รายงานการด ารงต าแหน่งในนิติบุคคลและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม กรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
  ๑.๔ กรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าหรือเสนอเรื่องที่ฝุาฝืน
จริยธรรม ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว  และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น 
 ๒. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
  ๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
  ๒.๒ ละเว้นการกระท าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือ
ของข้าราชการอ่ืน  
  ๒.๓ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี
  ๒.๔ เมือ่เกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ  
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  ๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
  ๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึก
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  ๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง  
  ๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตน 
  ๓.๓ ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความ เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  ๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ  
เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือ ส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  
  ๔.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ ของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็น
การให ้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทัว่ไป  
  ๔.๒ ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการทีเ่ป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  ๔.๓ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้  
 ๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
  ๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายใน กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ  
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คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่แล้ว  
  ๕.๒ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
  ๕.๓ ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทาง
กฎหมายต่อไป  
  ๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้ หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น  
    ๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย  
  ๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  
  ๕.๗ เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่า
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม ต้อง
ด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว  
 ๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
  ๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่า
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
  ๖.๒ ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
  ๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ 
  ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ 
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  
  ๖.๔ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ เทีย่งธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
  ๖.๕ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
 ๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อ  
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การในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง   ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
  ๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
  ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ทั้งนี้ ต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือ
ได้รับการร้องขอ 
 ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด  
  ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
  ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า  
  ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถตามคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 

๙. ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
  ๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
  ๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  
 ๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม 
  ๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีกรณีที่มี   ข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณีข้าราชการต้องเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  ๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  
  ๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
  ๑๐.๔ ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสีย และไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 
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บทที่ ๖ 

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มคีวามประพฤติดี  ส านึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
ถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็น ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา 
ความน่าเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
 ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน  
 ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
 ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว  
 ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่งานราชการจนงาน
ส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
 ๑.๕ ปฏิบัติหนา้ที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  
 ๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 ๑.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ  

ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้อง  
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
 ๒.๒ ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน  
 ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในองค์กรทุกรูปแบบ 
 ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง  

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
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๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้รับบริการ ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิ
ทางการเมือง 
 ๓.๒ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
 ๓.๓ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๔.๑ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  
 ๔.๒ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการ ท างานของภาครัฐ 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน ที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของ
กฎหมาย ตามความเหมาะสมอยา่งทั่วถึง และงา่ยต่อการเขา้ถึงข้อมูล  
 ๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  
 ๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  
 ๕.๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง 
ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร และวิชาชีพ  
 ๕.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ
การให้บริการประชาชน  
 ๕.๔ ประสานงานกับทุกฝาุยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 ๕.๕ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนไดส้่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของน าหลักค าสอนทางศาสนา
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม กับฐานะของตนและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
 ๖.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรม เป็น
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต  
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๖.๓ การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณาให้เชื่อมโยง

อย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๗.๔ ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
๗.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
๗.๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย    
๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

 ๗.๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
 ๗.๑๐ มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า 
 ๗.๑๑ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗.๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๑6 

 
บทที่ ๗ 
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๑. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความจ าเป็นพ้ืนฐานที่ต้องมีความพอมี พอกิน 
พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพ่ือน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในที่สุด 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจั ด
การเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 ๒. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 
 ๓. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน มี
ความคิดแบบรอบด้าน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

๒. ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อ
เวลา ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามัก
เป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้
เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป  
 ๒. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอ่ืนที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลา
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 ๓. ไม่ละท้ิง ทอดทิ้งงาน หรือท าให้เกิดความล่าช้า 
 ๔. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็น
การทุจริตชนิดหนึ่ง 
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๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุข ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลา  ธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยขน์ของเพื่อน
มนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้
ให้บริสุทธิ์” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จะ
ท าให้องค์กรและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของ
ประชาชนย่อมส าคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 
 ๒. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญ หรือนันทนาการจาก
ภาคเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา 
ยกเว้นดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีเป็นวิทยากรบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัย
จากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทน หรือนันทนาการใด ๆ ที่มี
มูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 
  ๒.๒ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการ ที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปุวย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
เท่านั้น 
 ๓. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
 ๔. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่
ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทั้งที่ค านวณเป็นเงินได้ และไม่อาจค านวณ
เป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามข้อนี้ รวมถึงการ
กระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่โดยตรง แต่กระท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจหรือ
หน้าที่นั้นด้วย 
 ๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
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๔. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทจริตทุกรูปแบบ 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น รวมทั้งการปูองกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เป็นหน้าที่ที่
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า 
 ๒. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การทุจริต
เป็นเรื่องใหญ่เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกันปูองกันและด าเนินการตามระเบียบทุก
ช่องทางที่มีเพ่ือหยุดยั้งการทุจริต 
 ๓. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 
 ๔. พึงส่งเสริมความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่
ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกปูองผลประโยชน์ของทาง
ราชการอยู่เสมอ 
๕. เป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชน
สุขภาพดี จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย 
 ๒. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละ และเลิก บุหรี่ สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 
 ๓. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บปุวย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่
เหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง 
 ๔. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอ่ืน 
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๖. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบ
สุขภาพที่ยั่งยืน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ทันยุคสมัย 
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
 ๒. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 
 ๕. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของ
ประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 
 ๖. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางานของตน 
รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  
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๗. เข้าถึง พ่ึงได้ ใส่ใจบริการ 
 หลักการ : ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
เป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 
บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมทั้งไม่ท าให้เกิดข้อครหาหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
 ๒. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชน โดยใช้
หัวใจและยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 
 ๓. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและ
สิทธิมนุษยชนของผู้ปุวยและผู้เข้ารับบริการ 
 ๔. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง อัน
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๘. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด 
คุ้มค่า และไม่ฟุุมเฟือย 
 ๒. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๓. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 
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๙. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง 
 หลักการ : กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
สร้าง ของบุคลากร 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและล้วนมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒. พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความ
รอบคอบ การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
 ๓. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พ่ีน้องและความมุ่งหวังที่ดี
ต่อประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารงรักษาไว้ พึง
หลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยาวาจาไม่
สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือร่วมงานอยู่เสมอ หรือ 
 ๔. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  ข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

 


