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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MoPH Code of Conduct) 

 

 

 

 

 

1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

 

2. ตรงต่อเวลา  

ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3. ยึดถอืประโยชน์ส่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 

 

 

4. ร่วมเป็นหเูป็นตา  

ไม่อดทนตอ่การทจุรติทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

5. เป็นตัวอย่างที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

6. เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

7. เข้าถึง พึ่งได้  

ใส่ใจบริการ 

 

 

 

 

8. ใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  

รักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. รับฟังความเห็นต่าง  

สร้างสัมพันธภาพพีน่้อง 
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ด ารงตนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

      ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีความพอมี พอกิน 

พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  

ท่ีพระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิต

อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในท่ีสุด  

 

นิยาม 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  

 1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไป 

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

การกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

 3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 5. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม  

มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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แนวปฏิบัติ 

1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหน้ี เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการบริหาร

จัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน 

3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน  

มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่าย

ปกติ เพื่อการออม เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

รวมท้ัง จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถ

ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการ 

ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเล่ียงการเป็นหน้ีสินท่ี

ไม่จ าเป็น 

ตัวอย่างที ่2   

 พึงร าลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการ

ส าคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับ

ควรยึดถือ 

ตัวอย่าง 3 

 มีทักษะในการใช้เหตุผลในการด ารงชีวิต

และการปฏิบัติงาน มีสติ และข่มใจตนเองไม่ให้ท า

ส่ิงผิด 

ตัวอย่างที ่4 

 ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางใน

การแก้ ปัญหา แต่ เป็นหลักการส าคัญท่ีจ ะ

ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น อันจะเป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ตรงต่อเวลา  

ใช้เวลาให้คุ้มคา่/ประสิทธิภาพ  

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเร่ืองเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลา  

ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการท้ังปวง เป็นเคร่ืองแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็น

คนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เน้ือเช่ือใจได้  

 

นิยาม 

 ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เร่ือง 

นับตั้งแต่เร่ืองกิจวัตรประจ าวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการท าภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผู้อ่ืน เช่น การเข้าท างาน และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและ

เลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลา เป็นต้น  

 

แนวปฏิบัติ 

1. ตรงต่อเวลา โดยเร่ิมงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา
ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาท่ีใช้ไป  

2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อท าอย่างอ่ืนท่ีมิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลา
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3. ไม่ละท้ิง ทอดท้ิงงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า 
4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

เป็นการทุจริตชนิดหน่ึง  

 

ตัวอยา่ง 1 

 กรณี มีการจัดประ ชุม  ประธานและ

ผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมทันที เม่ือถึง

ก าหนดเวลาประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่ีมาตรงเวลาต้องน่ังรอผู้ไม่ตรงเวลา 

ตัวอย่างที ่2   

 ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจ

ส่วนตัว 

ตัวอย่าง 3 

 มาปฏิบัตกิ่อนหรือตรงเวลา และปฏิบัติงาน 

เต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด 

ตัวอย่างที ่4   

 พัฒนาทักษะ ในการบริหารจัดการ

ตนเองให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเวลาท่ีจ ากัด 
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ยึดถือประโยชนส์่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” ไว้เป็น

หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้องค์กรและ

ประเทศชาตมีิความเจริญก้าวหน้า 

 

นิยาม 

 ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ

ประโยชน์อันเกิดแก่การจัดท าบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใด

ท่ีเกิดจากการด าเนินการหรือการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็น

ส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการด า เนินการหรือการกระท าน้ัน 

(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551) 

 ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็น

นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ

ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์

ของส่วนรวม (ส านักงาน ก.พ.) 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ี โดยถือว่าหน้าท่ีท่ีมีต่อราชการและผลประโยชน์
ของประชาชนย่อมส าคัญก่อนเร่ืองส่วนตัวเสมอ 

2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน ส่ิงตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก

ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา

ยกเว้นดังน้ี 

1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุน

วิจัยจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ ส่ิงตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ 

ท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  

2) เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่าน้ัน 
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3.  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 

เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน 

หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

4. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือ
หน้าท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจ

ค านวณเป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามข้อน้ีรวมถึง

การกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีโดยตรง แต่กระท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ

หรือหน้าท่ีน้ันด้วย 

5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 

หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ 

ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 ส่ังใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผล 

โดยปราศจากการค านึงถึงประโยชน์ ส่ิงตอบ

แทนหรือการสนับสนุนใดๆ 

ตัวอย่างที ่2   

 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ ส่ิงของ 

หรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิน

กว่าท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนด

ไว้ 

ตัวอย่าง 3 

 ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบ 

การพิจารณาเพื่อให้ คุณหรือโทษแก่ ผู้ อ่ืน  

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ

ส่ังใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวอย่างที ่4  

 พึงร าลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อน

บางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมาย

ชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้ด้วย

การยึดม่ันไว้ซึ่งการมีสามัญส านึกแห่งคุณธรรม 

การรู้ผิดชอบช่ัวดี รวมถึงความซื่อสัตย์ของ

ตนเองและประเทศชาติ 
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ร่วมเป็นหูเปน็ตา  

ไม่อดทนต่อการทุจริต 

ทุกรปูแบบ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน 

รวมท้ังการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 

 

นิยาม 

 ทุจริต หมายถึง การประพฤติช่ัว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบาย

หรือเล่ห์เหล่ียมหลอกลวงเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ ซึ่งการประพฤติช่ัวมี 3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริต  

วจีทุจริต และมโนทุจริต 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าท่ี 

ท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า  

2. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ 
การทุจริตเป็นเร่ืองใหญ่เสมอ เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกัน ป้องกันและด าเนินการตาม

ระเบียบทุกช่องทางท่ีมีเพื่อหยุดยั้งการทุจริต 

3. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นส่ิงท่ีไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 

4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ
ประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมท้ังการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้อง

ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ 

 

ตัวอย่าง 1 

 ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระท าผิด 

ทุจริตทุกรูปแบบ 

ตัวอย่างที ่2   

 เม่ือพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตใน

การปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็น

เร่ืองปกติท่ีท ามานาน จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบหรือช่องทางท่ีมีอยู่ในทันที 
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เป็นตัวอยา่งที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 

 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชน

สุขภาพดี จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร 

มีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง สามารถ

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างท่ีดีแกป่ระชาชน 

 

นิยาม 

 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตน ในการสร้างเสริม 

สุขภาวะท่ีดีของตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง  

 

แนวปฏิบัติ 

1. นอกจากมีหน้าท่ี ท่ีต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว  บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย  

2. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ การหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหร่ี สุรา ส่ิงเสพติด การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม  

3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเม่ือยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง 

4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่หน่วยราชการอ่ืน 

 

ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรเป็นตั วอย่ าง ของการ มี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน เช่น

การออกก าลังกาย การลดเลิกบุหร่ีหรือส่ิง

อันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น เป็นต้น 

ตัวอย่างที ่2   

 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี

วัฒนธรรมองค์กรและสถานท่ีให้เอ้ือต่อการ

เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี สามารถเป็น

ตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืนได้ 
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เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู ้

   ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 

เพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 

 

นิยาม 

 ส่ิงใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน ท้ังงานด้านบริการ งานด้านบริหาร 

หรืองานสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยการ “ท าน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับ

ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ท่ีพร้อมด าเนินการท้ังใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีทันยุคสมัย 

ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่าง

เหมาะสม  

3. มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ของประชาชน ถือเป็นหน้าท่ีท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 

6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อน ามาพัฒนางานของ

ตน รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรทุกคนต้องใฝ่หาความรู้อยู่

เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญใน

งานของตน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออกแนวคิด

ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้ 

ตัวอย่างที ่2   

 มีการให้รางวัลเชิดชูความส าเร็จของ

บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ท่ีสามารถคิด

สร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน 

ตัวอย่าง 3 

 บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้น

ในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ ๆ โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

กระบวนการท างาน 

ตัวอย่างที ่4   

 บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญของ

การวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อ

ประโยชน์ต่อประชาชน 
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เข้าถึง พึ่งได ้ 

ใส่ใจบริการ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

เป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 

บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมท้ังไม่ท าให้เกิดข้อครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของราชการ 

 

นิยาม 

 เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวก  

 พึ่งได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้าน

สาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อการบริการ 

 ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ไม่เลือก

ปฏิบัต ิสามารถสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจในการรับบริการจากประชาชน 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงเอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการส่ือสาร การบริการท่ีเป็นมิตรและการดูแลประชาชน

โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม

และสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ  

4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ

ท่ีมีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรต้องร าลึกอยู่เสมอว่างานของ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นการบ าบัดทุกข์ให้กับ

ประชาชน ความเมตตา ความเข้าใจและการมีจิต

บริการเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีไม่สามารถละท้ิงได้ 

ตัวอย่างที ่2   

 บุคลากรทุกคนต้องหม่ันฝึกฝนทักษะ 

ในการส่ือสาร การท าความเข้าใจ การเตรียมรับ

การเปล่ียนแปลงและความคาดหวังของประชาชน 

เพื่อคงความมีทัศนคติ ท่ีดี ในการท างานและ

หลีกเล่ียงอคติท้ังปวง 
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ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

รักษาสิ่งแวดล้อม 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้าง

จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ

น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 

นิยาม 

 ส่ิงแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ท่ีส่งผล

กระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความ

ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย 

2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 เ ลื อก ใ ช้ผ ลิตภัณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น มิต รต่ อ

ส่ิงแวดล้อม  

ตัวอย่างที ่2   

 เป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดล้อม

แก่ชุมชน 

ตัวอย่าง 3 

 ใ ช้พลังงานและทรัพยากรของทาง

ราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวอย่างที ่4   

 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

เป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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รับฟังความเห็นต่าง  

สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมสร้างของบุคลากร 

 

นิยาม 

 รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 สัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอ้ือต่อ

บรรยากาศการท างานท่ีมีความปรองดอง 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและ 

ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างน้ัน สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความ
รอบคอบ การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน  

3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความ
มุ่งหวังท่ีดีต่อประชาชน เป็นส่ิงท่ีเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารง

รักษาไว้พึงหลีกเล่ียงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา

วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ 

4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  

ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวท่ีชอบ

ด้วยเหตุผล 
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรต้องมีอัธยาศัยดี  มีความ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้า

กับผู้อ่ืน 

ตัวอย่างที ่2   

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดกว้าง 

มีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

ตัวอย่าง 3 

 เม่ือ เกิดข้อขัดแย้ง ให้ แก้ ปัญหาโดย 

ยึดหลักความสามัคคีปรองดอง และความเป็น 

พี่น้อง ค านึงถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ

ท างานเพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ตัวอย่างที ่4   

 บุคลากรทุกคนต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติยศ 

ศักด์ิศรี เพื่อด ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร 

ไม่ให้ความขัดแย้งใดๆมาท าลาย 
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เอกสารอ้างอิง 

 

1. พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) 

6. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าท่ี 73 เล่มท่ี 126 

ตอนพิเศษ 162 ง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

8. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 

9. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

11. จรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก 

คณะท างานจัดท าจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปรึกษา 

2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร ประธาน 

3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน 

4. นายมนูญ สรรค์คุณากร ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล กรุ๊ป คณะท างาน 

5. ผู้อ านวยการส านักงานการบุคคลกลาง คณะท างาน 

   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน 

6. ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะท างาน 

7. ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะท างาน 

8. ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะท างาน 

9. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะท างาน 

10. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะท างาน 

11. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะท างาน 

12. ผู้แทนกรมอนามัย คณะท างาน 

13. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะท างาน 

14. ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัด คณะท างาน 

15. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  คณะท างาน 

16. ประธานชมรมสาธารณสุขอ าเภอ คณะท างาน 

17. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

18. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

19. นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คณะท างาน 

20. นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ คณะท างาน 

    จังหวัดอุบลราชธานี 

21. นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะท างาน 

22. นายสาคร นาต๊ะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คณะท างาน 

     บ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

23. ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก คณะท างาน 

24. ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

23. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                          และเลขานุการ 

24. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                     และเลขานุการร่วม 

25. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจก าลังคนด้านสุขภาพ คณะท างาน 

     ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 


