
 
 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลสอง 
วาดวย ประมวลจริยธรรมของขาราชการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

************** 
  ประมวลจริยธรรมนี้เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ จัดทําข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางสังกัด

โรงพยาบาลสอง ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  ๒ . ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอของขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจาง และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓ . ทําใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจ 
แกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔ . ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ใหใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอ
หนวยงาน ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

  ๕ . ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับหนวยงานและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ขอ  ๑  ประกาศโรงพยาบาลสอง  นี้ เรียกวา “ประกาศโรงพยาบาลสอง  วาดวยประมวล
จริยธรรมของขาราชการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการโรงพยาบาลสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ขอ ๒  ประกาศ โรงพยาบาลสอง วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของขาราชการโรงพยาบาลสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ 

“ประมวลจริยธรรมเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัดโรงพยาบาลสอง  

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการและ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดโรงพยาบาล
สอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปน
นักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอ 
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น  การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ัง
เจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา  จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  ท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน  ของตนเองหรือพวก
พอง 



 
 
 

๒ 

  “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําโรงพยาบาลสอง 
           ขอ ๓ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสองเปนผูรักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 มาตรฐานจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนสําหรับ  
ขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลสอง 

         ขอ ๔ ขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลสองทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมา         
ภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวม โดย 

๔.๑ กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้  
    ๑) ขาราชการในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ทุกคน ตองปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
    ๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ  
   ๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาท่ีรัฐอ่ืนๆ ท่ีเขามาติดตองานดวย  
โดยตั้งอยูบนฐานของความเปนทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
    ๔) แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับผลประโยชนในดานธุรกิจท้ังในนามของตนเองและ  
ในนามของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเก่ียวของกับธุรกิจของครอบครัว 
    ๕) ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรม เทาเทียมกัน โดยปราศจากความ  
เกรงกลัวอิทธิพลหรือใหอภิสิทธิ์แกผูอ่ืน 

๖) การสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการ 
ทุจริต และนโยบายตางๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ กับการทุจริต เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๗) ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน หากมีขอสงสัย 
ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

๘) จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญท่ียึดประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 
  ๔.๒ หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้  

๑) รับของขวัญท้ังในรูปของเงินและสิ่งของจากผูมาติดตอ และการรับของท่ี 
ระลึกในกรณีการเขาเยี่ยม ใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน 

๒) หามรับรางวัลจากเจาหนาท่ีรัฐอ่ืน ท่ีมาติดตองานซ่ึงตนเองไดทําไปโดยหนาท่ี 
๓) หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาท่ีของตน ซ่ึงควรตอง 

กระทําตามหนาท่ี 
๔) หามรับรางวัลใดๆ ท่ีเปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือก 

ไมปฏิบัติตอบุคคลใดท่ีเกิดจากการกระทําหนาท่ีของตนเอง 
๕) หามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิด  

ความผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน 
 

๖) หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูท่ีมา 
ติดตองานดวย เพ่ือปองกันการถูกกลาวหา 



 
 
 

๓ 

๗) หามรับของขวัญจากผูใดท่ีมาติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง 
สังสรรคตามเทศกาลใดก็ตาม 

๘) หามเชิญผูใดท่ีมาติดตองานดวย เขามาเก่ียวของในงานจัดเลี้ยงท่ีตน 
ดําเนินการอยู 

๙) หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลา เวนแตไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

๑๐)  หามรับคาธรรมเนียม คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาท่ีของ 
ตนเอง 

๑๑)  หามรับคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญาท่ีเขามารับโครงการ 
ในหนวยงาน 

๑๒)  หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด  ท่ีติดตอเก่ียวของงานกับตนเองอยู 
๑๓)  หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวน หรือเปนกรรมการ    

เปนตน ในการซ้ือของก็หามซ้ือจากรานคาท่ีมีสวนไดเสียนี้ ในราคาเทากันแตคุณภาพต่ํากวา 
๑๔)  หามรับคาตอบแทน (Commission) หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต จากผูรับ 

สัญญาท่ีเกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ 
๑๕)  หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง  

คาบริการในการตบแตงสถานท่ี จากผูใดท่ีติดตองานอยูดวย 
๑๖)  หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดท่ีติดตองานดวยจนเกินเหตุอันควร  

ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์ หรือชอบพอเปนพิเศษ 
๑๗)  หามรับคาตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตรหรืออ่ืนๆ จากผูรับสัญญาของหนวยงาน 
๑๘)  หามจัดประชุมอยางเปนทางการ หรือเพ่ือจัดการตอรองกับผูรับสัญญาใน 

สถานท่ีของหนวยงาน หรือใชสถานท่ีทํางานของผูรับสัญญา เวนแตมีเหตุผลท่ีจําเปนตองทําเชนนั้น 
๑๙)  หามไปหา เยี่ยมเยียนสถานท่ีทํางาน หรือบานของผูรับสัญญาท่ีติดตองาน 

กันอยู 
๒๐)  หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกัน หรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาท่ี 

ติดตองานดวย 
๒๑)  หามไมใหรับคาใชจายสวนตัวใดๆ จากผูรับสัญญา 
๒๒)  หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาท่ี 

ในความรับผิดชอบ 
๒๓)  หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนวยงาน เชน ใหคําชี้แนะแก 

ผูรับสัญญาในทางท่ีตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ท้ังนี้ไมวาจะไดรับรางวัล   
ตอบแทน หรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม 

๒๔)  หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว 
๒๕) หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของ 

หนวยงานแสวงหาประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซ้ือขายสินคา 
๒๖)  หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปน 

ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนใด หรือนําขอมูลไปเปดเผยญาติหรือพวกพอง และแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางเปนตน 



 
 
 

๔ 

๒๗)  หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน 
 เชน การนํารถยนตของราชการไปใชสวนตัว 

๒๘)  หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 
๒๙)  หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ 
๓๐)  หามรับรองเปนหลักฐานซ่ึงขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริง 

อันเปนเท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจางทุกกรณี 
๓๑)  หามหนวยงานซ้ือของท่ีคุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง 
๓๒)  หามหนวยงานซ้ือของในราคาแพงกวาปกติ หรือแพงกวาทองตลาด 

หมวด ๓ 
สวนท่ี ๑ 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
  ขอ  ๕ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง  มีหนาท่ีควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๑) ประชุม สัมมนาเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันเพ่ือไมใหเกิดผลประโยชน 

ทับซอนแกขาราชการ 
๒) ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
๓) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
๔) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมนี้  

มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลประโยชนตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ัน
เงินเดือน หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น   เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 

  ๕) อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  ขอ  ๖ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ ข้ึน 

เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   
 คณะกรรมการประมวลจรยิธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ประกอบดวย 
                ๑) รอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง ท่ีผูอํานวยการโรงพยาบาลสองมอบหมาย 
เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
                               ๒) หัวหนากลุมงานทุกกลุม เปน คณะกรรมการ 

   ๓) ผูรับผิดชอบโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม เปน คณะกรรมการและเลขานุการ   
 คณะกรรมการประมวลจรยิธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน   

ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
ขอ ๗ คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ

ซอน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑) ควบคุม กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนาํในการใชบังคับประมวลจริยธรรม

เก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ ในโรงพยาบาลสอง 
                              ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมี
ขอรองเรียนวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ใหสงเรื่อง



 
 
 

๕ 

ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร  เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และรายงานผูมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยโดยเร็ว 
     ๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรอืผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีหนาท่ี 
ขอความรวมมือใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน 
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง 
     ๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๘ การฝาฝนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชน  
ทับซอนตามความในหมวด ๒ ซ่ึงเปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหผูบังคับบัญชารายงานผูมีอํานาจ
ดําเนินการทางวินัยตามควรแตกรณีตอไป 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

  ขอ  ๙ การปฏิบัตฝิาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหดําเนินการตามควรแกกรณี 
เพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณา 
ความดีความชอบหรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี     

           ขอ ๑๐ การปฏิบัตฝิาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรอื
ไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
   สั่ง ณ วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

  วันชัย  วันทนียวงค 
                     (นายวันชัย  วันทนียวงค) 
                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอ ง 


