ประกาศโรงพยาบาลสอง
วาดวย ประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
**************
ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางสังกัด
โรงพยาบาลสอง ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒
. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอของขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจาง และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓
. ทําใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔
. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ใหใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอ
หนวยงาน ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕
. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
และความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้
รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับหนวยงานและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ
๑ ประกาศโรงพยาบาลสอง นี้ เรียกวา “ประกาศโรงพยาบาลสอง วาดวยประมวล
จริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการโรงพยาบาลสอง พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๒ ประกาศ
โรงพยาบาลสอง วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของขาราชการโรงพยาบาลสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
“ประมวลจริยธรรมเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัดโรงพยาบาลสอง
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการและ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัด โรงพยาบาล
สอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปน
นักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง
เจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา
จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชน ของตนเองหรือพวก
พอง

๒
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําโรงพยาบาลสอง
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสองเปนผูร ักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนสําหรับ
ขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลสอง
ขอ ๔ ขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลสองทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมา
ภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม โดย
๔.๑ กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้
๑) ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ทุกคน ตองปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ
๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐอื่นๆ ที่เขามาติดตองานดวย
โดยตั้งอยูบนฐานของความเปนทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
๔) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชนในดานธุรกิจทั้งในนามของตนเองและ
ในนามของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรม เทาเทียมกัน โดยปราศจากความ
เกรงกลัวอิทธิพลหรือใหอภิสิทธิ์แกผูอื่น
๖) การสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการ
ทุจริต และนโยบายตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ กับการทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
๗) ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน หากมีขอสงสัย
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่
๘) จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญที่ยึดประโยชนสูงสุดของหนวยงาน
๔.๒ หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้
๑) รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผูมาติดตอ และการรับของที่
ระลึกในกรณีการเขาเยี่ยม ใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน
๒) หามรับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐอื่น ที่มาติดตองานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที่
๓) หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาที่ของตน ซึ่งควรตอง
กระทําตามหนาที่
๔) หามรับรางวัลใดๆ ที่เปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือก
ไมปฏิบัติตอบุคคลใดที่เกิดจากการกระทําหนาที่ของตนเอง
๕) หามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิด
ความผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน
๖) หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูที่มา
ติดตองานดวย เพื่อปองกันการถูกกลาวหา

๓
๗) หามรับของขวัญจากผูใดที่มาติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง
สังสรรคตามเทศกาลใดก็ตาม
๘) หามเชิญผูใดที่มาติดตองานดวย เขามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตน
ดําเนินการอยู
๙) หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลา เวนแตไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
๑๐) หามรับคาธรรมเนียม คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาที่ของ
ตนเอง
๑๑) หามรับคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญาที่เขามารับโครงการ
ในหนวยงาน
๑๒) หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด ที่ติดตอเกี่ยวของงานกับตนเองอยู
๑๓) หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวน หรือเปนกรรมการ
เปนตน ในการซื้อของก็หามซื้อจากรานคาที่มีสวนไดเสียนี้ ในราคาเทากันแตคุณภาพต่ํากวา
๑๔) หามรับคาตอบแทน (Commission) หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต จากผูรับ
สัญญาที่เกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ
๑๕) หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง
คาบริการในการตบแตงสถานที่ จากผูใดที่ติดตองานอยูดวย
๑๖) หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดที่ติดตองานดวยจนเกินเหตุอันควร
ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์ หรือชอบพอเปนพิเศษ
๑๗) หามรับคาตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตรหรืออื่นๆ จากผูรับสัญญาของหนวยงาน
๑๘) หามจัดประชุมอยางเปนทางการ หรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรับสัญญาใน
สถานที่ของหนวยงาน หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับสัญญา เวนแตมีเหตุผลที่จําเปนตองทําเชนนั้น
๑๙) หามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทํางาน หรือบานของผูรับสัญญาที่ติดตองาน
กันอยู
๒๐) หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกัน หรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาที่
ติดตองานดวย
๒๑) หามไมใหรับคาใชจายสวนตัวใดๆ จากผูรับสัญญา
๒๒) หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาที่
ในความรับผิดชอบ
๒๓) หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนวยงาน เชน ใหคําชี้แนะแก
ผูรับสัญญาในทางที่ตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ทั้งนี้ไมวาจะไดรับรางวัล
ตอบแทน หรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม
๒๔) หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว
๒๕) หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของ
หนวยงานแสวงหาประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซื้อขายสินคา
๒๖) หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปน
ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นใด หรือนําขอมูลไปเปดเผยญาติหรือพวกพอง และแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางเปนตน

๔
๒๗) หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น
เชน การนํารถยนตของราชการไปใชสวนตัว
๒๘) หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม
๒๙) หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ
๓๐) หามรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริง
อันเปนเท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจางทุกกรณี
๓๑) หามหนวยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง
๓๒) หามหนวยงานซื้อของในราคาแพงกวาปกติ หรือแพงกวาทองตลาด
หมวด ๓
สวนที่ ๑
กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ขอ
๕ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนาเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันเพื่อไมใหเกิดผลประโยชน
ทับซอนแกขาราชการ
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๓) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๔) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมนี้
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลประโยชนตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว
๕) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ
๖ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ ขึ้น
เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวย
๑) รอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง ที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลสองมอบหมาย
เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) หัวหนากลุมงานทุกกลุม เปน คณะกรรมการ
๓) ผูรับผิดชอบโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม เปน คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๗ คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ ในโรงพยาบาลสอง
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมี
ขอรองเรียนวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ใหสงเรื่อง

๕
ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และรายงานผูมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยโดยเร็ว
๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีหนาที่
ขอความรวมมือใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบขอเท็จจริง
๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๘ การฝาฝนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนตามความในหมวด ๒ ซึ่งเปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหผูบังคับบัญชารายงานผูมีอํานาจ
ดําเนินการทางวินัยตามควรแตกรณีตอไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ
๙ การปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรมนี้
ใหดําเนินการตามควรแกกรณี
เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๑๐ การปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือ
ไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐
วันชัย วันทนียวงค
(นายวันชัย วันทนียวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอ
ง

