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คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสว นบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ไป
แทรกแซง คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลปทุมธานี จัดทําขึ้นเพื่อให
เปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การ
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก การป อ งกั น การปราบปรามและการสร า งเครื อ ข า ยมุ ง เน น การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ผ า น
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ในสังกัด
โรงพยาบาลปทุมธานี ไดใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของทางราชการ ดํารงตน
ดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและ ตําแหนงหนาที่
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน โรงพยาบาลปทุมธานี หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะ
เปนกลไกสําคัญ ในการปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตาน การทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแก
ระบบราชการไทย และ หากเจาหนาที่ไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้โดย เครงครัด จะสามารถดําเนินการ
ปฏิบัติภารกิจในทาง ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรงใส สุจริต และเปนไป เพื่อผลประโยชนของประชาชน
อยางแทจริง

โรงพยาบาลปทุมธานี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สำนั ก งาน ก.พ. สถานการณ์ ห รื อ การกระทำของบุ ค คล (ไม่ ว ่ า จะเป็ น
นักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทำความผิดทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการ
ทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่ นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต
นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจ
ต้องการนั้น มิได้รับ การตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากแก่
นักการเมือง ในปัจจุบัน นักธุรกิจ จึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนด
นโยบายและออก กฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมได้และที่สำคัญคือทำให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้
คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่ องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตน
มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)

๑. ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนที ่ เ กี ่ ย วกั บ เงิ น ไม่ ไ ด้ เ กี ่ ย วกั บ การได้ ม าซึ ่ ง เงิ น ทองเท่ า นั้ น
แต่ยังเกี่ยวกับ การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัท
ที่รับงาน จากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด
ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ม่ เ กี ่ ย วกั บ เงิ น เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ครอบครั ว
หรือกิจกรรม ทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/
อคติ/ เลือกที่ รักมักที่ช ัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ ความเชื่ อ/ความคิด เห็นส่ว นตัว ก็จัด อยู่ ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท ำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้น
แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง ระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง คนอื่น ๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผลประโยชน์
สาธารณะ คือประโยชน์ของชุ มชนโดยรวม ไม่ใช่ผ ลรวมของผลประโยชน์ ข อง ปัจเจกบุคคล และไม่ ใ ช่
ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด
ขอบเขตที่ ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่ง
งานใหม่
ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น (Conflict of Interests) องค์ ก รสากล คื อ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ นที ่ เ ห็ น (perceived & apparent) เป็ น ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ นที่
คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมา
ซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริ ง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)
มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่ าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี กำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้ เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทำ
บทบาทหน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ
บทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้า นำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ ความ
ลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบ เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนำมา จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็
ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวล
สมาชิ ก ในสั งคม ความขั ด แย้ง กั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส ่ ว นตนและผลประโยชน์ส ่ว นรวม (Conflict Of
Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ ตำแหน่งหรื ออำนาจหน้าที่
ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คำอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม ได้แก่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ของผู้ ดำรงตำแหน่งสาธารณะ
และ รวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา

การกระทำอยู่ที่ข่าย
- รับผลประโยชน์(Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้า
พนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
- ใช้ อ ิ ท ธิ พ ล (Influence Peddling) เป็ น การเรี ย กผลตอบแทนในการใช้ อ ิ ท ธิ พ ลใน
ตำแหน่ง หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for
private advantage) ได้แก่การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว ่าราชการจะ
ตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากิน
ซ้อนบริษัทที่ตนเองทำงาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือ เช่น นักบัญชีที่รับงาน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
- ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทำงานให้ผู้อื่นหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ใน
นโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
- หาประโยชน์ให้ตนเอง
- รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
- ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ - ทำงานหลังออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์
ต่อบริษัท
- การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
- ช่วยให้ญาติมิตรทำงานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ
- ชื้อขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน

กระบวนการคิด
การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ระบบคิดฐาน 10
(Analog)

ระบบคิดฐาน 2
(Digital)

ใช้น้ำประปาหลวง
ล้างรถยนต์

ไม่ใช้น้ำประปาหลวง
ล้างรถยนต์

นำรถยนต์หลวงมาใช้ในธุระ
ส่วนตัว

ไม่นำรถยนต์หลวงมาใช้ในธุระ
ส่วนตัว

นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ต
ที่ทำงาน

ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ทำงาน

นำครุภณ
ั ฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว

ไม่นำครุภณ
ั ฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว

รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ

ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ

การที ่ เ จ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ยั ง มี ร ะบบการคิ ด ที ่ น ำ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด
แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม นำสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน เบี ย ดบั งราชการ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส ่ ว นตนเหนื อ กว่า
ประโยชน์ ส ่ ว นรวมหรื อ ของหน่ ว ยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ
หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออก
อย่าง ชัดเจนว่าสิ่งไหน ผิด สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ ส่วนตัว ส่วนไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ นำมาปะปน
กัน ไม่นำสิ่งของ ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบัง
ราชการ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือ กว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหา ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

กรณี เ กิ ด การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้ าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูล นำเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้าง
ระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการ
กับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้
ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง
ที่จะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบการทำงานนี้เป็น
วิธีการกว้าง ๆ ไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการ

ตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สำหรับ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
2. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงาน
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
8. การรับของขวัญของกำนัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
รู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธหรือหากไม่
รับอาจเป็นการทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับ
ตนเอง
อุทิศเวลานอกราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้
รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง
ไม่เห็นกฏระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นไม่ได้ฝ่าฝืน
กฏเกณฑ์ใดๆ

ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอน “คนหลวงใช้ เ งิ น หลวง” นางวันดี ตำแหน่งเจ้ า พนั กงานสาธารณสุข ปฏิ บั ต ิ ง าน
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการเก็บรักษา เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบั ญชี
และมีอำนาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ เจ้าหน้าที่รายอืน่ นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานี
อนามัย นำไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จำนวน 300,000 บาท ต่อมาได้นำเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว
และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท นางวันดีให้
การรับสารภาพว่าตนได้ จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มี จำนวนเงินคง
เหลืออยู่จริงตามรายงาน งบเดือนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพื่อประกอบการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง
พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่
ออกจากราชการ
ตอน “ยักยอกยา” นายยา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอี
ฟรีดรีน ที่ตนดำเนินการ สั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจำนวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจำนวน
50,000 เม็ด ได้มีการสั่งซื้อ ในนามของโรงพยาบาลและนำเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีก
จำนวน 150,000 เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่นำยาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้
ทำการปลอมลายมือชื่อ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้นำยาดังกล่าว
ไปขายให้แก่ บุคคลภายนอก พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เ กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือ
ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตอน “ฝากพิเศษ” นายสมหวัง ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ ป่วย ผ่าตัด
และหัตถการทาง สูตินรีเวชทั้งหมด นายสมหวังได้ ทำการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ
หลังจากที่ทำคลอด เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยจะนำเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและ
ทำคลอด รายละ 3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่า
ตนได้กระทำ การดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อทำคลอดเสร็จก็เงียบ
เฉยไม่ยอม จ่ายเงินให้ พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัย
ตำแหน่ง หน้าที่ร าชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3) ประกอบมาตรา 84 แห่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่
เคยกระทำผิดทาง วินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ตอน “อบ..ลม” นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็น
ผู้เสนอโครงการ อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจำนวน 2 วัน นายทองดีได้จัด ทำเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน ตามโครงการอบรมส่งให้กับ การเงินเพื่อหักล้า งเงินยืม สำหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เป็นจำนวนเงิน 10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็น
ลายมือชื่อที่แท้จริง ของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการ

ดังกล่าวแต่อย่างใด พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือ
ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” นายสรรชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เบียด
บังทรัพย์สินของทางราชการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว โดยนำบิลน้ำมันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ำมันใส่
รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่า น้ำมันจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจำนวน 232 ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นำรถยนต์ราชการไป
ใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา ราชการอีกด้วย พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ์ เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วน บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ ทำให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนกระทบต่อ ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อ
กระบวนการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ ?
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการ

ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
1. เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
2. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้า
ข่ายการรับสินบน
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทำไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ ปฏิบัติ
ตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำงาน ใน
อนาคต
1.2 ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น
พิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับ กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติ โดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
“ไม่ว่า ของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ น ั้น จะมีค ่ า เพี ย ง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับ
ผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน”

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทำและการตัดสินใจใดๆ
จะต้อง กระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์
ของ สังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ประการสำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
3.เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับ
องค์กร หรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้กำหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการ การกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 (ภาคผนวก 1)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒ นธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิล ปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง รายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต ให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
เพื่อน ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ
- ถ้ า ในปี ง บประมาณใดๆ คุ ณ ค่ า รวมของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากผู ้ ใ ห้
คนเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
- ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่ างคน ต่าง
กลุ่มเพื่อเป็น การขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
- ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที ่ ไ ด้ ร ั บ เพื ่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู ้ ร ั บ บริ ก าร
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ ำเสมอบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา ตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน ราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่ า ฝื น นโยบายว่ า ด้ ว ยการรั บ ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ น ั ้ น และพร้ อ มฝ่ า ฝื น การปฏิ บ ั ติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของ

การฝ่าฝืน นอกจากนั้นหากการรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อ กล ทุจริต
และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อ
ความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนอาจมี
ส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทำลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการทีส่ ำคัญคือ
1. ความพยายามที่จ ะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โ ดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกล่าวนับว่า
เป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิ ก เฉยมองข้ า มความผิ ด และละเลยต่ อ ผลที ่ เ กิ ดขึ ้ น การรั บ ของขวั ญ และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทำให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับ เหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วั ฒ นธรรมการทำงานขององค์ ก รข้ า ราชการและหรื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ จะมี พ ฤติ ก รรมเคยชิ น กั บ
“การรับ รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติห น้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น
การรับสินบน
“สถานการณ์ต ัว อย่า ง หน่ว ยงานภาครัฐ หนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท ำหน้ าที่จ ัดซื้อ จัด จ้ า ง
(HR procurement) ให้ เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท
จากการเป็น ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้า
กับ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีก าร
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการ เข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่ จะตัดสินใจว่า
จะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด เจ้าหน้าที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม”

บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเ หนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วย
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของท่าน
รวมทั้ง องค์กรของท่านเอง

บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่
พร้ อ ม ฝ่ า ฝื น การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น ย่ อ มส่ ง ผลให้ ถ ู ก ลงโทษ ตั ก เตื อ น
ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ
เข้าข่ายการรับ สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กำหนด
“กรณีฝา่ ฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจะมีโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมี ความผิดฐานกระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย อาญาด้วย”

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. พระราชบั ญ ญั ต ิ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัว และส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิต สำนึกแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมาย อาญาด้วย
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้กำหนดว่า โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้
โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3.1) ส่วนคำปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับ ผู้ดำรง ตำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์
ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และ ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อน
ฝูง หรือผู้มีบ ุญคุณส่ว นตั ว มาประกอบการใช้ดุล ยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่ง อำนวย ความสะดวก ของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าว ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้า

ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในหน่วยงาน ราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลักใน กรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน ตนหรือส่ วน กลุ่ม
อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
3.3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล ทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบีย บสำนักนายกรัฐ มนตรีว ่าด้ว ยการเรี่ยไรของหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบีย บสำนักนายกรัฐ มนตรีว ่าด้ว ยการเรี่ยไรของหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2549
6. ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ ของเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ
พ.ศ.2544

ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์
1. นักการเมือง - การรับเงินหรือผลผระโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการขึ้นเป็น
ผู้บริหารระดับสูง
- การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงานการจ้างเหมาจาก
รัฐ
- การใช้ข้อมูลของทางราชคารเพื่อแสวงหาประโยชน์
- การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
2. ข้าราชการเมือง - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวก
พ้อง
3. ข้าราชการ ทั่วไป
ประจำ
- การนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- หัวหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่
มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ
- การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
- การรับผลประโยชน์หรือการรียกองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการงานโดยรวมของหน่วยงาน
- การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคน้ำมันด้วย
- การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
- การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียม
- ผู้บริหารสถานบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันให้
สูงเกินกว่าความเป็นจริง
- ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกใน
การทำธุรกิจกับสถาบันการเงิน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านั กงานบั ญชีเพื่อท าบัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท จ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น

- การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ
ของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
- การให้ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ ข้อ
มลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัตหิ น้าที่ประจำ
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
- การรับ ประโยชน์จากระบบการล๊ อคบัตรคิว ให้แก่เจ้าหน้าที่ห รือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล๊อคไว้ม้ ากกว่าทีห่ น่วยงานกาหนด และไปเรียกรับ
ประโยชน์จากบัตรคิวที่ล๊อคไว้เกินเหล่านั้น จากผู้รับบริการที่ต้องการลดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
- การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาติให้คืนของกลาง
กลุ่มวิชาชีพการ
- คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดย
รั บ รายงาน ผลการศึ ก ษามาพิ จ ารณาก่ อ นและแก้ ไ ขในประเด็ น ที ่ ค าดว่ า อาจถู ก
คณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการ คน
อื่น
4. ข้าราชการ
ท้องถิ่น

3.1 การเข้ามาดำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาชิกสภขผู้บริหารท้อถิ่นมาดำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
สมาชิก
- ญาติภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท
ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
- สมาชิกสภาผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้าง
ร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
- ผู้บริหารสภาบริหารท้องถิน่ หาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกำไรจากราคาที่ดิน
ทั้ง
ในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กำหนดที่ตั้ง
โครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของ
สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้า
หรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
- การจัดสรรงประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
- การใช้งบประมาณราชการทำโครการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ
ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง

5. ประชาชน

- การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
ฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทาหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ
เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน
การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ

แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
โรงพยาบาลปทุมธานี จากการประชุมคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสั งกัด ได้
ดังนี้ 1. การเบิกค่าตอบแทน 2. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 3. การใช้รถราชการ
4. การจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน จึงได้ทามาตรฐานการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็น

กรอบแนวทางป้องกัน
- กาหนดให้ มี การบั นทึ ก เวลาเช้ า -ออก งาน/ปฏิ บั ติ
1. การเบิกค่าตอบแทน
หน้าที่ ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน สะดวกใน
การตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นหลั กฐานในการมาปฏิ บั ติ
หน้าที่/ปฏิบัติงาน
2. มาตรการจั ด ท าโครงการฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน - จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมสั ม มนา
ต้ อ งมี เ ป้ า หมาย รายละเอี ย ดชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ
ประชุมและสัมมนา
แผนงานนโยบาย
- การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการดาเนินงานจริง ทั้ง ใน
ด้ า นกิ จ กรรม ระยะเวลา จ านวนคนรวมถึ ง การจั ด
กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกาหนด
- มี ก ารคว บคุ ม ก า กั บ ดู แ ลตรว จสอบ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
- ประชุมชี้ แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทาแผน/
โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
- กรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนด ท าให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายแก่ ร าชการ จะต้ อ งถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย
อย่างเคร่งครัด

ประเด็น
3. การใช้รถราชการ

4. การจัดหาพัสดุ

กรอบแนวทางป้องกัน
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบการใช้
รถราชการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยการใช้ ร ถาชการ พ.ศ.2523 และฉบั บ แก้ ไ ข
เพิ ่ ม เติ ม ,ระเบี ย บสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้การเก็บ
รั ก ษา การซ่ อ มบำรุ ง รถส่ ว นกลางและรถรั บ รอง
พ.ศ.2526 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามนำเอารถราชการ ไปใช้ในธุระส่ วนตัว ทั้ งใน
และนอกเวลาราชการ
- ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถเก็บ
รักษา ซ่อมบำรุง ถามถึงการเบิกจ่ายน้ำมัน ให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
- กรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด
- จัดทำคู่มือแนวทางการใช้รถราชการ
- กระบวนการจัดหาพัสดุ แผนงานโครงการต่างๆ
ต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ ดำเนินการ การ
มี ผ ลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ นหรื อ เอื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง หรื อ ผู ้ อ ื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ดังกล่าว
- ประชุมชี้แจงเรื่องกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดหา
พัส ดุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

กลไกการกำกับติดตาม กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนว
ทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่
ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำกับติดตาม 2 รอบ รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ก. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุกตําแหน่ง มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้กําหนด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ
สรุปได้ดังนี้
๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทําใดขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทําการ
นั้นมิได้
๑.๒ เมื่ อ รู้ ห รื อ พบเห็ น การฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ยธรรม
ข้ า ราชการต้ อ งรายงานพร้ อ ม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
๑.๓ รายงานการดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรม กรณีที่การดํารงตําแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
๑.๔ กรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําหรือเสนอเรื่องที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่อง
นั้น
๒. ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
๒.๒ ละเว้ น การกระทํ า ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ข องตน หรื อ ของ
ข้าราชการอื่น
๒.๓ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณี
๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไข และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ
๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ
๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
๓.๑ ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓.๓ ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลง
หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนกลุ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
๔.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ ของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
๔.๒ ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
๔.๓ ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้
๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว
๕.๒ ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
๕.๓ ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทําเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย
๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้อง
ดําเนินการที่จําเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
๕.๗ เมื่อได้รับคําร้อง หรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย
กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม ต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย
กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
๖.๓ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง
๖.๔ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
๖.๕ ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ทั้งนี้ ต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม
๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
๑๐.๔ ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม
*****************************************************

ภาคผนวก ข. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

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 พื่อ ให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี
ควำมประพฤติดี สำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเชื่อถือและยกย่องจำกประชำชน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้กำหนดข้อ บังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
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 ...

-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 ...

-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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ภาคผนวก ค. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข
( MOPH code of Conduct )

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข
(MoPH Code of Conduct)

กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 2560
(ร่าง) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 2560

หน้า

ที่ปรึกษา
พญ.มยุรา กุสุมภ์
นพ.โสภณ เมฆธน
นายมนูญ สรรค์คุณากร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กาลังคน
ด้านสุขภาพ

กองบรรณาธิการ
ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี
นางธิติภัทร คูหา
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา
นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริการดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กาลังคนด้านสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า ก

คานา
นอกจากค่านิยมองค์กร (Core Value: MOPH) ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีแล้ว บุคลากรทุกคนก็เป็นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาพากระทรวงฯ ไปสู่เป้าหมาย
แห่งการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศ การน้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมาเป็ นหลั ก ยึ ด ในการตั้ ง มั่ น ท างาน และการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ศีลธรรมและจรรยาบรรณ ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนดี คนเก่ง
และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)
จึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทางความประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณ ระเบี ย บ กฎหมาย และค่ านิ ย มองค์ ก รที่ มี อ ยู่ โดยการด าเนิ น การร่ ว มกั บ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันเลือกประเด็นจรรยาบรรณ
ที่น่าจะสามารถนามาใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในบริบทปัจจุบันอันมักเกิดจากความ
ประพฤติหรือการปฏิบัติตนที่ยังไม่เหมาะสมของบุคลากรได้ทั้งหมด 9 ประเด็น จากนั้นจึงใช้หลักของ
การสร้าง Code of Conduct โดยนาประเด็นเหล่านั้นมาย้าความสาคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยสานวน
ภาษาเข้าใจง่าย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่สื่อให้เข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งใดควรทาหรือสิ่งใดควรหลีกเลี่ยง และ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะใช้วิธีหรือหลักการใดในการแก้ไข
กระทรวงสาธารณสุข หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า แนวทางไปปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุขนี้ จะสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติ ง านของบุคลากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป

นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า ข

สารบัญ
หน้า
คานา
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข

2

ที่มา ความสาคัญ และความหมายของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กกระทรวงสาธารณสุข

3

กรอบแนวคิดการจัดทาแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

5

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

7

1. ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8

2. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า

10

3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน

11

4. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

13

5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน

14

6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้

15

7. เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ

17

8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

19

9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง

20

เอกสารอ้างอิง

22

ภาคผนวก

23

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า ค

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืนได้นั้น บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจสาคัญต่าง ๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

Mastery
เป็นนายตัวเอง

Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่

หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทาในสิ่งที่ดี มีศักยภาพ
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการ มีสานึก
รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ระบบสุขภาพ

People centred
ใส่ใจประชาชน

Humility
ถ่อมตนอ่อนน้อม

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับประชาชน
โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

มีสัมมาคารวะ มีน้าใจ ให้อภัย
รับฟังความเห็น
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า 1

กระทรวงสาธารณสุข
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

ขอบเขต
หลักปฏิบัติ ข องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขนี้ ให้ใช้กับบุ คลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างชั่วคราว
6. ลูกจ้างโครงการ

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า 2

ที่มา ความสาคัญ และความหมายของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข

“ทาไมต้องมีจรรยาบรรณ”
1. ธรรมชาติของคน
ความโลภ
ความโกรธ

2. การเปลี่ยนแปลงของโลก
สิ่งแวดล้อม

ประชากร
ความหลง

สังคม

เศรษฐกิจ
3. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ความเชื่อ

ความรีบเร่ง

คานึงถึงสิทธิ
โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่

ศีลธรรมถดถอย

จรรยาบรรณ จึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ
ของคนที่ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง เพื่อรักษาเกียรติ ชื่อเสียง
และส่งเสริมให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยในการทางาน

“ความสาคัญของจรรยาบรรณ”
เป็นแนวทางให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
เหมาะสม แสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรได้รับการยอมรับ ศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่ได้พบเห็น
เพื่อผดุงเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน ความมีมาตรฐาน มีคุณภาพ
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)
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“ความหมายของจรรยาบรรณ”
จรรยาบรรณ หมายถึ ง หลั ก ความประพฤติ อั นเหมาะสมตามแนวทางของจริ ย ธรรม
คุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลักสากลที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ให้ ค วามส าคั ญ ของการส่ ง เสริม ให้ บุ คลากรปฏิ บั ติ ต นตามหลั กจรรยาบรรณและศี ล ธรรมอั นดี
สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็ น ที่ ศ รั ท ธาของประชาชน อั น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการมุ่ ง สู่ เป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
การจัดทาแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นไปตามตาม
ความมุ่ ง หมายของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ แนวทางฯ นี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม
พฤติ ก รรมที่ ดี ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุ ข ด้ ว ยกระบวนการปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ และประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาเลือก
ประเด็นที่พบบ่อยในบริบทปัจจุบัน อันมักเกิดจากความประพฤติหรือการปฏิบัติตนที่ยังไม่เหมาะสม
ของบุคลากร รวม 9 ประเด็น จากนั้น ใช้หลักของการสร้าง Code of Conduct โดยการนาประเด็น
เหล่านั้นมาย้าความสาคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยสานวนภาษาเข้าใจง่าย นาไปปฏิบัติได้ทันที ส่งผล
เชิงบวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
ทั้ ง นี้ กฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก การและจรรยาบรรณพื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น พระบรม
ราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรา
279 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
หน่วยงาน ก็ยังคงเป็นหลักสาคัญที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ยังคงต้องยึดถือและ
นาไปปฏิบัติทั้งในการทางานและการดารงชีวิตประจาวัน อย่างสม่าเสมอ
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กรอบแนวคิดของการจัดทา
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MoPH Code of Conduct)
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แนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MoPH Code of Conduct)
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MoPH Code of Conduct)

1. ดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6. เร่งสร้างสิ่งใหม่

ใส่ใจเรียนรู้

2. ตรงต่อเวลา
ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ
7. เข้าถึง

พึ่งได้
ใส่ใจบริการ

3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

ปฏิเสธผลประโยชน์ทบั ซ้อน
8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
4. ร่วมเป็นหูเป็นตา

รักษาสิ่งแวดล้อม

ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

5. เป็นตัวอย่างที่ดด
ี ้านสุขภาพ

ให้กับประชาชน

9. รับฟังความเห็นต่าง

สร้างสัมพันธภาพพีน่ ้อง
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1

ดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ตระหนั ก ถึง ความจ าเป็ นพื้ นฐานที่ ต้ อ งมี ความพอมี พอกิ น
พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมนาแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการดารงชีวิต เพื่อนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิต
อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในที่สุด

นิยาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ
5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
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แนวปฏิบัติ
1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. ดารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น
3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน
มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญ หาและแก้ปัญหาด้ว ยเหตุผล รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่าย
ปกติ เพื่ อ การออม เพื่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
รวมทั้ง จั ดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถ
คานวณรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการ
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้สินที่
ไม่จาเป็น

พึงราลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการ
ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
ควรยึดถือ

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

มีทักษะในการใช้เหตุผลในการดารงชีวิต
และการปฏิบัติงาน มีสติ และข่มใจตนเองไม่ให้ทา
สิ่งผิด

ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางใน
การแก้ ปั ญ หา แต่ เ ป็ น หลั ก การส าคั ญ ที่ จ ะ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น อันจะเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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2

ตรงต่อเวลา
ใช้เวลาให้คุ้มค่า/ประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลา
ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็น
คนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้

นิยาม
ตรงต่ อ เวลา หมายถึ ง ความตรงต่ อ เวลาในการท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ ทุ ก ๆ เรื่ อ ง
นับตั้งแต่เรื่องกิจวัตรประจาวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการทาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่น เช่น การเข้าทางาน และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและ
เลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงที่นัดหมายตรงเวลา เป็นต้น

แนวปฏิบัติ
1. ตรงต่ อ เวลา โดยเริ่ ม งานก่ อ นหรื อ ตรงเวลา ท างานเสร็ จ ทั น เวลา และใช้ เวลา
ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อทาอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลา
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือทาให้เกิดความล่าช้า
4. พึงสานึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง

ตัวอย่าง 1
กรณี มี ก ารจั ด ประชุ ม ประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมดาเนินการประชุมทันที เมื่อถึง
กาหนดเวลาประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่ว มประชุม
ที่มาตรงเวลาต้องนั่งรอผู้ไม่ตรงเวลา

ตัวอย่างที่ 2
ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัว

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

มาปฏิบัตกิ ่อนหรือตรงเวลา และปฏิบัติงาน
เต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาที่กาหนด

พั ฒ นาทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ
ตนเองให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในเวลาที่จากัด
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ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็ จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่
หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ไว้เป็น
หลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะทาให้องค์กรและ
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

นิยาม
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
ประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทาบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใด
ที่เกิดจากการดาเนินการหรือการกระทาที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็น
ส่ ว นรวม หรื อ ประชาชนส่ ว นรวมจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น การหรื อ การกระท านั้ น
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551)
ประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สถานการณ์ ห รื อ การกระท าที่ บุ ค คลไม่ ว่ า จะเป็ น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม (สานักงาน ก.พ.)
แนวปฏิบัติ
1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์
ของประชาชนย่อมสาคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ
2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก
ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา
ยกเว้นดังนี้
1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุน
วิจัยจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ
ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี
2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น
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3. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
4. ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือ
หน้าที่ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่คานวณเป็นเงินได้ และไม่อาจ
คานวณเป็นเงินได้ ตาแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระทาตามข้อนี้รวมถึง
การกระทาซึ่งไม่ได้ใช้ตาแหน่ง อานาจหน้าที่โดยตรง แต่กระทาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีตาแหน่ง อานาจ
หรือหน้าที่นั้นด้วย
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือ ญาติ ข องตน ไม่ว่ าก่อ นหรื อ หลั ง ดารงต าแหน่ ง หรื อปฏิ บัติ ห น้าที่ ไม่ ว่ าจะเกี่ ย วข้ อ ง
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

สั่งใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผล
โดยปราศจากการคานึง ถึง ประโยชน์ สิ่ง ตอบ
แทนหรือการสนับสนุนใดๆ

ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ สิ่ง ของ
หรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียเกิน
กว่าที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนด
ไว้

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่ว นตัว มาประกอบ
การพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ คุ ณ หรื อ โทษแก่ ผู้ อื่ น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
สั่งใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พึ ง ร าลึ ก ว่ า แม้ ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
บางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมาย
ชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ด้ว ย
การยึดมั่นไว้ซึ่งการมีสามัญสานึกแห่งคุณธรรม
การรู้ผิ ดชอบชั่ ว ดี รวมถึ ง ความซื่อสั ตย์ ข อง
ตนเองและประเทศชาติ
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ร่วมเป็นหูเป็นตา
ไม่อดทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้า และให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอานาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน

นิยาม
ทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบาย
หรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการประพฤติชั่วมี 3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริต
วจีทุจริต และมโนทุจริต

แนวปฏิบัติ
1. พึงสานึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่
ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระทา
2. พึงสานึกว่าการทุจ ริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
การทุจริตเป็นเรื่องใหญ่เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ป้องกันและดาเนินการตาม
ระเบียบทุกช่องทางที่มีเพื่อหยุดยั้งการทุจริต
3. พึงสานึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน
4. พึง ส่ง เสริม ความโปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่ น มีก ารหารือ ระหว่างการ
ประชุ ม ไม่ ว่ า เป็ น ทางการหรื อ ไม่ รวมทั้ ง การพึ ง ยกย่ อ งผู้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทาผิด
ทุจริตทุกรูปแบบ

เมื่ อ พบเห็ น การประพฤติ ผิ ด ทุ จ ริ ต ใน
การปฏิ บัติ ง าน ต้ อ งไม่เพิ ก เฉยหรื อ คิด ว่ าเป็ น
เรื่ อ งปกติ ที่ ท ามานาน จะต้ อ งด าเนิ นการตาม
ระเบียบหรือช่องทางที่มีอยู่ในทันที
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เป็นตัวอย่างที่ดดี ้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์ก รหลัก ด้านสุข ภาพ ที่รวมพลัง สัง คม เพื่อประชาชน
สุขภาพดี จึงให้ความสาคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร
มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการดู แลสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพกายที่ แข็ ง แรง สุ ข ภาพจิ ต ที่ เข้ มแข็ ง สามารถ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

นิยาม
เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ด้ า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง การประพฤติ ปฏิ บั ติ ต น ในการสร้ างเสริ ม
สุขภาวะที่ดีของตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

แนวปฏิบัติ
1. นอกจากมี ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ งดู แลสุ ข ภาพให้ กั บ ประชาชนแล้ ว บุ ค ลากรกระทรวง
สาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย
2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
3. เป็ น ตั ว อย่ างของการดู แลตนเองอย่ างถู ก ต้ อ งเมื่ อ ยามเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น การใช้ ย า
ปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง
4. หัว หน้าส่ว นราชการ และผู้บัง คับบัญ ชาในส่ว นราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอื่น

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

บุ ค ลาก รเป็ น ตั ว อ ย่ าง ข อ ง ก ารมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน เช่น
การออกก าลั ง กาย การลดเลิ ก บุ ห รี่ ห รื อ สิ่ ง
อันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและ
จาเป็น เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี
วั ฒ นธรรมองค์ ก รและสถานที่ ใ ห้ เอื้ อ ต่ อ การ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถเป็น
ตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นได้

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

หน้า 14

6

เร่งสร้างสิ่งใหม่
ใส่ใจเรียนรู้

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

นิยาม
สิ่งใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางาน ทั้งงานด้านบริการ งานด้านบริหาร
หรืองานสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยการ “ทาน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับ
ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ที่พร้อมดาเนินการทั้งใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น

แนวปฏิบัติ
1. พึ ง พั ฒ นาตนเองให้ มี ความรู้ และทั ก ษะเหมาะสมกั บการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ทั น ยุ ค สมั ย
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่าง
เหมาะสม
3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ
5. ให้ความสาคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ของประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทา
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนางานของ
ตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ
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ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งใฝ่ ห าความรู้ อ ยู่
เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญใน
งานของตน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออกแนวคิด
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้

มี ก ารให้ รางวั ล เชิ ด ชู ค วามส าเร็ จ ของ
บุ ค ลากรในทุ ก สาขาวิ ช าชี พ ที่ ส ามารถคิ ด
สร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้น
ในการคิดสร้างสรรค์ /พัฒนางานใหม่ ๆ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กระบวนการทางาน

บุ คลากรทุ ก ระดั บให้ ความส าคั ญ ของ
การวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชน
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7

เข้าถึง พึ่งได้
ใส่ใจบริการ

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
ภารกิ จ ส่ ว นใหญ่ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข เกี่ ย วข้ อ งกั บการให้ บ ริ ก ารประชาชน
เป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย
บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมทั้งไม่ทาให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ

นิยาม
เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวก
พึ่ ง ได้ หมายความว่ า ประชาชนสามารถมอบความไว้ ว างใจในการรั บ บริ ก ารด้ าน
สาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ไม่เลือก
ปฏิบัติ สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการรับบริการจากประชาชน

แนวปฏิบัติ
1. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชน
โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม
และสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลื อกปฏิ บัติ
อย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่คานึงถึงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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ตัวอย่าง 1
บุคลากรต้องราลึกอยู่เสมอว่างานของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นการบาบัดทุกข์ให้กับ
ประชาชน ความเมตตา ความเข้าใจและการมีจิต
บริการเป็นพื้นฐานสาคัญที่ไม่สามารถละทิ้งได้

ตัวอย่างที่ 2
บุ คลากรทุ ก คนต้ อ งหมั่ น ฝึ ก ฝนทั ก ษะ
ในการสื่อสาร การทาความเข้าใจ การเตรียมรับ
การเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของประชาชน
เพื่ อ คงความมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการท างานและ
หลีกเลี่ยงอคติทั้งปวง
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8

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
รักษาสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและ
นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

นิยาม
สิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ
1. ใช้ง บประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจั ดให้ โดยยึดหลักความ
ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย
2. พึง สานึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จั กต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัว อย่างที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

เลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
แก่ชุมชน

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

ใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรของทาง
ราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

หน่ ว ยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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9

รับฟังความเห็นต่าง
สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง

ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร

หลักการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เน้ น วั ฒ นธรรมการท างานแบบพี่ ส อนน้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทางาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมสร้างของบุคลากร

นิยาม
รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอื้อต่อ
บรรยากาศการทางานที่มีความปรองดอง

แนวปฏิบัติ
1. พึง สานึ กว่าบุ คลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้ น มีความเป็นพี่น้ องร่ว มวิชาชีพและ
ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นทาให้เกิดความ
รอบคอบ การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. พึง ระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความ
มุ่งหวังที่ดีต่อประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธารง
รักษาไว้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา
วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผูใ้ ต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ
4. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพึ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น ความรู้ สึ ก
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบ
ด้วยเหตุผล
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ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 2

บุ ค ลากรต้ อ งมี อั ธ ยาศั ย ดี มี ค วาม
อ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่น

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดกว้าง
มีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 4

เมื่ อ เกิ ด ข้ อ ขั ด แย้ ง ให้ แก้ ปั ญ หาโดย
ยึดหลักความสามัคคีปรองดอง และความเป็น
พี่น้อง คานึงถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ
ทางานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

บุคลากรทุกคนต้องธารงไว้ซึ่งเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี เพื่อดารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร
ไม่ให้ความขัดแย้งใดๆมาทาลาย
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ภาคผนวก
คณะทางานจัดทาจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร
ประธาน
3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธาน
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล กรุ๊ป คณะทางาน
5. ผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง
คณะทางาน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้แทน
6. ผู้แทนกรมการแพทย์
คณะทางาน
7. ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทางาน
8. ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทางาน
9. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะทางาน
10. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คณะทางาน
11. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
คณะทางาน
12. ผู้แทนกรมอนามัย
คณะทางาน
13. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะทางาน
14. ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัด
คณะทางาน
15. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
คณะทางาน
16. ประธานชมรมสาธารณสุขอาเภอ
คณะทางาน
17. ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะทางาน
18. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทางาน
19. นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คณะทางาน
20. นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
คณะทางาน
จังหวัดอุบลราชธานี
21. นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
22. นายสาคร นาต๊ะ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คณะทางาน
บ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
23. ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
คณะทางาน
24. ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
คณะทางาน
23. ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเลขานุการ
24. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเลขานุการร่วม
25. ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจกาลังคนด้านสุขภาพ
คณะทางาน
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ
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เอกสารอ้างอิง
1. พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
6. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 73 เล่มที่ 126
ตอนพิเศษ 162 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
8. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
9. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
11. จรรยาข้าราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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