
 
ด้วยข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้าง  ได้รวมตัวกันจัดต้ังชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อส่งเสริมให้ควรให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งสมาชิกของชมรม มีหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าท่ีเปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้วยวิธีการต่างๆมีการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลท่ีได้รับการยอมรับว่าเท่ียงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยปูองกันการทุจริต
คอรัปช่ันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างท่ัวถึงเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่นมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มฯจะมีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพื่อท่ีจะท าให้กลุ่ม
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงานของเราให้มีความโปร่งใสยิงข้ึน    

 
        ข้อ ๑ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
        ข้อ ๒ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้างให้เห็นความส าคัญ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
        ข้อ ๓ เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความไม่โปร่งใสในการท างาน 
        ข้อ ๔  เพื่อส่งเสริมการท าความดี การมีส านึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ปรัชญา และแนวทางคิดของชมรม 

วัตถุประสงค์ของชมรม 

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 



สาระความรูป้ระจ าฉบบั  

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข(MoPH Code of Conduct) 

แนวปฏิบตั ิ 
     1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร จัดการเงิน ไม่ให้
กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน  
     2. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น  
     3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน  มีความคิดแบบรอบ
ด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการ เปล่ียนแปลง  

แนวปฏิบตั ิ 
     1. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา ปฏิบัติงานให้
เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป   
     2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอื่นที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลา 
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
     3. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า  
     4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็น
การทุจริตชนิดหนึ่ง   

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โดย  ธาดา ศูนย์จันทร ์ ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอ 



แนวปฏิบัติ  
     1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของประชาชนย่อม
ส าคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ  
     2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน ส่ิงตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก ภาคเอกชน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี้  
           1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน 
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ ส่ิงตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทใน
โอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี   
           2) เป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปุวย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น 
     3. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  
     4. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือ หน้าที่ตนโดยมิ
ชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่ค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจ ค านวณเป็นเงินได้  
ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระท าตามข้อนี้รวมถึง การกระท าซึ่งไม่ได้ ใช้
ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่โดยตรง แต่กระท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ หรือหน้าที่นั้นด้วย  
     5. ไมเ่รียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของ
ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

สาระความรูป้ระจ าฉบบั  

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โดย  ธาดา ศูนย์จันทร ์ ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอ 



แนวปฏิบตั ิ 
     1. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ ที่บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า 
     2. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การทุจริตเป็นเรื่อง
ใหญ่เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ปูองกันและดeเนินการตาม ระเบียบทุกช่องทางที่มี
เพื่อหยุดยั้งการทุจริต  
     3. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล ให้เกิดความ
เสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน  
     4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ ประชุม ไม่ว่าเป็น
ทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกปูอง ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ  

แนวปฏิบตั ิ 
     1. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขย่อมถูกคาดหวัง
ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย   
     2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อ สุขภาพ การหลีกเล่ียง
ปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหรี่ สุรา ส่ิงเสพติด การมี พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
หลักศาสนาและประเพณีที่ดีงาม   
     3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บปุวย เช่น การใช้ยา ปฏิชีวนะที่เหมาะสม การ
ดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง  
     4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอื่น 
 

สาระความรูป้ระจ าฉบบั  

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โดย  ธาดา ศูนย์จันทร ์ ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอ 



แนวปฏิบตั ิ 
1. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ  
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการส่ือสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชน โดยใช้หัวใจและยึดผู้ปุวย
เป็นศูนย์กลาง  
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ปุวยและผู้เข้ารับบริการ   
4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม 
ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ ทางกาย เศรษฐานะสถานะทาง
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ ที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป  

แนวปฏิบตั ิ 
1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัย ตอบสนองต่อความคาดหวัง
และความต้องการของประชาชน  
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่าง เหมาะสม   
3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม คุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ  
5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ของประชาชน ถือเป็น
หน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า  
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางานของ ตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่
ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ   
 

สาระความรูป้ระจ าฉบบั  

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โดย  ธาดา ศูนย์จันทร ์ ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอ 



แนวปฏิบตั ิ 
     1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความ ประหยัด คุ้มค่า และไม่
ฟุุมเฟือย  
     2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง ระมัดระวังและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
     3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษา ส่ิงแวดล้อม  
     4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

แนวปฏิบตั ิ 
     1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและ ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความรอบคอบ การมีส่วน
ร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน   
     3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความ มุ่งหวังที่ดีต่อประชาชน 
เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารง รักษาไว้พึงหลีกเล่ียงการสร้างความ
ขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ  
     4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบ ด้วยเหตุผล    

สาระความรูป้ระจ าฉบบั  

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

        - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
        - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่
ฝุายใด ฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
        - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์สว่นตน (Using employer’s property for private advantage) ได้แก่ 
การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น  
        - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อท่ีดักหน้า
ไว้ก่อน  
        - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ีตนเองท างาน 
เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้
ราชการ  
        - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วย
ธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest : COI) 

การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest 

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
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        การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
    Digital 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)    Analog 

        การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจน
ว่าส่ิงไหน ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนท าได้ ส่ิงไหนท าไม่ได้ ส่ิงไหนคือประโยชน์
ส่วนตัว ส่วนไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าส่ิงของ
ราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหา
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

          การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าส่ิงไหน
คือประโยชน์ส่วนตน ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าส่ิงของราชการมา
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวก
พ้อง กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
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หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก เจ้าหน้าท่ีต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า 
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ
ล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 
แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการแสวงหา 
เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียน
ผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่าง
เปิดเผยท่ัวหน้า จะทาให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้า
จากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และ
ผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการ
ใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
 - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจ ในการเปิดเผยและ
หารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  
 - ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  
 - ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
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                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
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แนวทางการจัดการผลประโยชนท์บัซ้อน  

          กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ข้ันตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
          ๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร  
          ๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
          ๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร  
          ๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
          ๕. ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
          ๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
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คณะกรรมการบรหิารชมรม 

 เพจ facebook ที่ fb.me/officemoph00496    และส่งข้อความได้ที่ m.me/officemoph00496 
 e-mail officemoph00496@gmail.com                     โทร.042-779114 , 042-779235 
 เว็ปไซต์ : http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=sasookpanna 

น าโดย นายส าเร็จ     สุวรรณเทน    ประธานกรรมการ 
 นายประมวล  พรมโนนศร ี    รองประธานกรรมการ 
 นายปรีนดั     ก้อนแพง            รองประธานกรรมการ 
 นายนิ่มนวล   การุณ                รองประธานกรรมการ 
 นางเกตุมณ ี   ทิพย์วงษา           รองประธานกรรมการ 
 นายเกียรตศิกัดิ์  สัพโส     กรรมการ 
 นายนิรัตน ์    เหมะธุริน     กรรมการ 
 นายสมเกศ    วงศ์ประทุม     กรรมการ 
 นางกิ่งกมล    สาตะรักษ ์     กรรมการ 
 นางล าไพ      วจีสิงห์     กรรมการ 
 นางล าไย      บาตด ี     กรรมการ 
 นางสาวสุขมุาภรณ ์  ศรีแสง     กรรมการ 
 นางสาวกรกนก  พรมกาวงษ ์      กรรมการ 
 นางเจริญรัตน ์   แก้วก่า     กรรมการและเลขานุการ 
 นางค าแกว้       นิกาญจนก์ลู      กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

              จุลสารชมรมจริยธรรม 

                  เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานคิม ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 


