
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานพัสดุ 
วัน/เดือน/ปี :  30 พฤศจิกายน 2564 
หัวข้อ : MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหาร 
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
  1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
  1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร 
  1.7 ข้อมูลการติดต่อ  
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
  5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานทุกแผน) 
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 15. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 17. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
   17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
   17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
   17.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบ
แนวทาง 
   17.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 



 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
                 รุ่งรัตน์ วิเชียรรตัน์                                                   ปัทมา สายสจุริต 
               (นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)                                       (นางสาวปัทมา สายสุจริต)                                    
       ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ                               ต าแหน่งรก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ                                
        วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                            วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                       นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า                                                      
                                                      (นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                      
                                              วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564    
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 
 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 9 ประการ ดังนี ้

 

1.ด ารงตนตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักการกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานที่ตองมีความพอมี พอกินพอใช้ของบุคลากร 

โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานมานานกวา 30 ปี 
เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอยางแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
ในที่สุด   

นิยาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย   
1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  

เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
2.  ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย

พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
3.  ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น โดย

ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  
4.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ 

ที่จะน าาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
5.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม   

มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
แนวปฏิบัติ  

1. ใช้จา่ยอยา่งประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ไม่ให้
กระทบตอการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน  

2. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น  
3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จกับุคคล และรู้จักชุมชน มีความคิดแบบรอบด้าน  

สามารถในการวิเคราะหปัญหาและแกปัญหาดวยเหตุผล รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลง  
 

2. ตรงต่อเวลา  ใช้เวลาให้คุ้มค่า/ประสิทธิภาพ  
  หลักการ กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลาซึ่งเป็นหัวใจ
ของกิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ  
ไว้เนื้อเชื่อใจได้  

นิยาม ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เรื่องนับตั้งแตเรื่องกิจวัตร
ประจ าวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการท าภารกิจที่เก่ียวของกับผูอ่ืน เช่น การเข้าท างานและเลิกงาน 
ตรงเวลา การเขาประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเขาประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงที่นัดหมายตรงเวลา 
เป็นต้น 
แนวปฏิบัติ  
 1. ตรงตอเวลา โดยเริ่มงานกอนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใชเวลาปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ 
ไดผ้ลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป   
 2. ไมใ่ช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอ่ืนที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือ 
ประโยชน์สวนตัว  

3. ไมล่ะทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า  



 
          4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง  
  

3. ยึดถือประโยชนส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทบัซ้อน  
หลักการ กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรม

ราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ 
จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าทา่นทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก 
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจนท าให้องคกรและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 

นิยาม ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิด
แก่การจัดท าบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินการหรือการ
กระท าที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการหรือการกระท านั้น(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2551) ประโยชน์ทับซอน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนงที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบตอประโยชน์ของสวนรวม (ส านักงาน ก.พ.)  

แนวปฏิบัติ  
1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของประชาชนยอม

ส าคัญกอนเรื่องส่วนตัวเสมอ  
          2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน บุคคลหรือ
หนว่ยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจ าหนายผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีขอพิจารณายกเว้นดังนี้  

1. กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน บุคคล
หรือหนวยงานดังกลาวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณี   

2. เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยัง
ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงานเท่านั้น  

3. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน
เพราะชอบหรือชัง  
          4. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหนาที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหนาที่ตนโดยมิชอบ 
แสวงหาเงิน ทรัพยสิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทั้งที่ค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิ
พิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามขอนี้รวมถึงการกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่โดยตรง  
แตก่ระท าใหผู้้อ่ืนเขา้ใจว่าตนมีต าแหนง อ านาจหรือหน้าที่นั้นด้วย 
           5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 
เว้นแตเ่ป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
 

4. รวมเป็นหูเป็นตา  ไม่อดทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ 
หลักการ กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นรวมทั้งการ

ป้องกันไมใ่ห้คนไมด่ี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 
นิยาม ทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี ไมซ่ือตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใชอุบายหรือเล่หเ์หลี่ยม

หลอกลวงเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตองการ ซึ่งการประพฤติชั่วมี 3  รูปแบบ ได้แก ่กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต  
 



 
แนวปฏิบัติ  

           1. พึงส านึกว่าการรวมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ท่ีบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับพึงกระท า 

2. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การทุจริตเป็นเรื่องใหญ่
เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ป้องกันและด าเนินการตามระเบียบทุกช่องทางที่มีเพ่ือหยุดยั้งการ
ทุจริต  

3.พึงส านึกวาการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน  

4. พึงสงเสริมความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหวางการประชุม ไม่วาเป็นทางการ
หรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตยสุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ  

 

5. เป็นตัวอย่างทีด่ีด้านสขุภาพ ให้กับประชาชน 
หลักการ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี จึงให้

ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากร มีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อ
ใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอยางที่ดีแกประชาชน  

นิยาม เป็นตัวอยางที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตน ในการสร้างเสริม สุขภาวะที่ดีของ
ตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง  

แนวปฏิบัติ  
1. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่า

จะเป็นตัวอยางที่ดีดา้นสุขภาพให้กับประชาชนด้วย   
2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การหลีกเลี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การลดและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม   

3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแล
ตนเองหรือการใช้แพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง  

4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา         
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแกห่นว่ยราชการอ่ืน 

 

6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 
หลักการ กระทรวงสาธารณสุขมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือกอ่ให้เกิดสิ่งใหม่

ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบสุขภาพท่ียั่งยืน  
นิยาม สิ่งใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน ทั้งงานด้านบริการ งานด้านบริหารหรืองานสนับสนุน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค เพ่ือก้าว       
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยการ “ท าน้อย ได้มาก” เชน การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการจัดการสมัยใหมที่พร้อมด าเนินการทั้งใน 
Physical and Digital Platforms เป็นต้น  

แนวปฏิบัติ  
1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัยตอบสนองต่อความ

คาดหวังและความต้องการของประชาชน  
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่างเหมาะสม   
3. มุง่มั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  



 
 
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้ าที่ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ  
5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรคสิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของประชาชน ถือเป็น

หนา้ที่ท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า  
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห เพ่ือน ามาพัฒนางานของตน รวมทั้งพัฒนา

ทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ   
 

7.เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ  
หลักการ ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เป็นหลัก การ

ให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายบุคลากรต้องมีจิตบริการ 
รวมทั้งไมท่ าให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ  

นิยาม เขาถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการได้ โดยสะดวก พ่ึงได้ หมายความว่า 
ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งมี
ความพึงพอใจต่อการบริการ ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ไม่ เลือก
ปฏิบัติ สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการรับบริการจากประชาชน  

แนวปฏิบัติ  
1. พึงเอ้ือเฟ้อ มนี้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ  
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชนโดยใช้หัวใจและยึด

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของ

ผู้ป่วยและผู้เขา้รับบริการ   
 4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตาม
มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
 

8.ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม  
หลักการ กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกในการ

รักษาสิ่งแวดลอมให้แกบุ่คลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

นิยาม สิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  

แนวปฏิบัติ  
1. ใช้งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และไม่

ฟุ่มเฟ่ือย  
2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวังและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  
3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอยางที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเครง่ครัด  
 



 
 
9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง  

หลักการ กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณการท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม ่ๆ จากการรวมคิด ร่วมท ารว่มสร้างของบุคลากร  

นิยาม รับฟังความเห็นต่าง  หมายถึง  การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนสัมพันธภาพพ่ีน้อง หมายถึง 
ความรักใคร ่กลมเกลียว ความผูกพันฉันทพ่ีน้อง เอ้ือต่อบรรยากาศการท างานที่มีความปรองดอง  
แนวปฏิบัติ  

1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพ่ีน้องรวมวิชาชีพและ ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  

2. พึงระลึกวาความเห็นต่างนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ท าให้เกิดความรอบคอบการมีส่วน
รว่ม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน   

3. พึงระลึกวาการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันทพ่ีน้องและความมุ่งหวังที่ดีต่อประชาชน 
เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแกก่ารธ ารงรักษาไว้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแยง 
พูดคุยดว้ยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบ้ังคับบัญชา
และเพ่ือนรวมงานอยู่เสมอ   

4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกข้อวิจารณและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล  
 

 
 

 


