รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินยั จริยธรรม
และการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้วยโมเดล STRONG ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงานบริห ารทั่ วไป โรงพยาบาลสันทราย ได้รับ อนุมัติ ให้จัดกิ จกรรมโครงการ
อบรมเสริมสร้างการรักษาวินัย จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยโมเดล STRONG
แก่ บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ปีง บประมาณ 2564 โดยมี วัตถุป ระสงค์ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ
เสริม สร้างจิ ตสำนึ ก การรัก ษาวินั ย จริย ธรรม การป้ องกั นผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และเสริม สร้าง
วัฒนธรรมสุจิตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
โดยมีรายละเอียดดังนี้.1. จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2564 และ
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคาร
แสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย
2. บุคลากรเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 391 คน
3. ไม่ใช้งบประมาณโรงพยาบาล
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย บรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง จิตพอเพียง ต้านทุจริต
(STRONG) บรรยายโดยใช้แนวทาง (Anti-Corruption Education) “STRONG-จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดทำขึน้ โดยประยุกต์จากเนื้อหาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถกู ต้องเกี่ยวกับ
-การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมความไม่ทนและความอาย
ต่อการทุจริตและการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต”
-การเสริมสร้างเสริมสร้างการรักษาวินัย จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยโมเดล STRONG
พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ ไขปั ญ หานี้ต้องวางน้ำหนัก ไปที่ ก ารแก้ไขปัญ หา
ความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนว
ความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ”หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพีย งต้ านทุ จ ริต ” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับ เคลื่ อนในการปรับ ฐาน ความคิ ดของ
บุ ค ลากรของโรงพยาบาลสั น ทราย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ให้ ส ามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกั บ ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริม ให้มี ระบบกล่อมเกลาทางสัง คมในการ
ต่อต้านการทุจริตฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมั ติด้วยโมเดล STRONG จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจำ เป็นวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒ นธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทั ศนคติ เป็ นการขัดเกลาทางสัง คม

(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการกำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
นอกจากนี้การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน
สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG
S (Sufficiency) ความพอเพียง
T (Transparency) ความโปร่งใส
R (Realise) ความตื่นรู้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า
N (Knowledge) ความรู้
G (Generosity) ความเอื้ออาทร
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญคือ การมี
เหตุผลความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทำ
โมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย
S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล
สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต
เฝ้าระวังจะสอดคล้องกับ
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่
ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น
N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่
สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง
G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอือ้ อาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง
แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความ
เอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ต้องการหวังผลตอบแทน
ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ
☺ มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้
กับการทุจริตความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
☺ มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency)

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้
ตรวจสอบได้
☺ กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหา
การทุจริตมุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน
ของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร
(G: generosity) ต่อกั นบนพื้ นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับ โมเดลประเทศไทย
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การ
ยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้ เป็น “มนุษย์
ที่ สมบูร ณ์ ” ผ่านการปรั บ เปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่ม เพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
มี คุณ ธรรมจริยธรรม มี ค วามรับ ผิดชอบ เน้น การสร้างคุณ ธรรมร่วม และค่ านิยมที่ ดี คือ สัง คม
มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการ
พัฒนา” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมื อกั นบ่ม เพาะ ปลูก ฝัง ส่งเสริม ให้คนทุ ก ช่วงวัย ทุก กลุ่ม ทุ กพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูด ดี ทำดี
มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต
“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดง
ออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดจี นเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบ่งได้
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
(๑) คุณธรรมทีเ่ ป็นปัจจัยผลักดัน ทำให้คนเกิดความเพียรพยายามทำในสิ่งที่มุ่ง
หมายไว้ให้สำเร็จ ประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน
(๒) คุณธรรมทีเ่ ป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับผิดชอบ
(๓) คุณธรรมทีเ่ ป็นปัจจัยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้คนทำในสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ
พอเพียง
(๔) คุณธรรมทีเ่ ป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ
นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีหลักการสำคัญ ๒ ข้อ
ได้แก่
(๑) ข้อห้าม คือ ห้ามทำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความทุกข์
(๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ทำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความสุข
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใน
ตืน่ รู้ สู้ทจุ ริต จิตพอเพียง” ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกท่าน นำพันธะสัญญานีม้ าใช้ในการปฏิบัตงิ าน

ทำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกคุณธรรมเป้า หมายที่จะรณรงค์
ส่งเสริมให้เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน ดังนี้
“พอเพียง” เป็นศาสตร์พ ระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จ ะนำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มี
ความหมายถึง ความพอเพี ยงในการดำเนินชี วิตแบบทางสายกลาง มี เหตุมี ผ ล ใช้ค วามรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่ เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่
เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาคำพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน
อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ
“วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการ
อยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่ง
ควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่ง
เวลาเป็น เปิดใจรับทุกคำแนะนำ หรือคำติชม และนำความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่
ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้
ได้ ผ ลจะต้ อ งปลู ก ฝั ง ให้ ค นในสั ง คมเห็ น คุ ณ ค่ า ของความสุ จ ริ ต ซื่ อ ตรง ซื่ อ สั ต ย์ มี ร ะบบและ
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
“จิตอาสา” เพือ่ ให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจ ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก
ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำ
ความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตั วและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะ
นําไปสู่การทุจริต
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ นิ ย ามความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผ ลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมี ผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือ การปฏิบัติห น้าที่ ในตําแหน่ง หน้าที่ ที่ บุคคลนั้ นรับ ผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งการกระทําดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรม

เนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทําดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหาย
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทําหน้าที่กลับตัดสิน ใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขั ดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอย
กันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนทีบ่ ุคคลได้รับโดยเห็นว่ามี
คุณ ค่าที่ จะสนองตอบความต้อ งการของตนเองหรือของกลุ่ม ที่ ตนเองเกี่ ยวข้อง ผลประโยชน์เป็น
สิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่
ให้ ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้
อํานาจ หน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน
๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้ว
รับของกํานัลจากร้านค้า
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผล
ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๓. ใช้ท รัพ ย์สิ นของทางราชการเพื่ อประโยชน์ ส่ว นตน เช่น การใช้ร ถยนต์ ห รื อ
คอมพิวเตอร์ของราชการทํางานส่วนตัว
๔. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ ญาติหรือพวก
พ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
6. การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดํ าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงาน
ที่ตนเองทํางานอยู่
7. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิมโดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก
พ้อง

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารง
ตําแหน่งที่มี บทบาทสองบทบาทขั ดแย้งกั น เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ า
ทํางาน โดยที่ บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมั ครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่ง ในกรณี นี้ถือว่าเกิด “การดํารง
ตําแหน่งอันหมิ่ นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับ ซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิ ได้นําไปสู่ก าร
กระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมี การสอบเกิดขึ้น
แล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนใน
การตัดสินใจงดแสดงความคิดเห็นละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่นใน
กรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบ
คัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อ
เป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนืส้ ิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกิน
ความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและ
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่
มีผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจหลังพ้นตําแหน่ง
ราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบ
ไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตําแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการในฐานะทีเ่ คยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร

4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สือ่ สารให้ผู้มสี ่วนได้เสีย ผูร้ ับบริการ ผูส้ นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สือ่ สารกับผู้มสี ่วนได้เสีย
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
“ความขั ดแย้งกั นระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ
Conflict of interests (col) หมายถึงสถานการณ์ หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง
การกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย
จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้
โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนตำแหน่ง ส่ งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบ
นี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. บุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดลุ ยพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เห็นบ่อย
 การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
 การรับผลประโยชน์จากการรับเลื่อนตำแหน่ง
 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อนประโยชน์ส่วนตน
 การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
 การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
 การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
 การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
 การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทงั้ ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพือ่ ให้ได้มา
ซึ้งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

เมื่อ...พบเห็นและประสบกับปัญหา...จะทำอย่างไร
⚫ เกิดขึ้นกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก
ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ ควรหลีกลี่ยง เช่น หากท่านเป็นกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณ า
ความดี ความชอบของบุ คคลใกล้ ชิ ด ท่ านก็ ควรถอนตัว จากการเป็ นกรรมการหรืองดออกเสีย ง
เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลทำให้การพิจารณาเบี่ยงเบน แต่หากเป็นเพียงคนรู้จักธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่ าน
และเพื่อความโปร่งใส
⚫ เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายถึงผลหรือโทษของ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีการเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง
- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวกพ้อง
- การนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- หัวหน่วยงานซึง่ ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนทีม่ ี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ
- การช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิง่ ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจทีเ่ บียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
- การทำงานหลังเกษียณให้กบั หน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย
- การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
2. กลุม่ วิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กบั ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
- การรับประโยชน์จากระบบการเลือกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยผู้มหี น้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกำหนด และไปเรียกรับประโยชน์จ ากบัตรคิว
ที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้นจากผูร้ ับบริจาคที่ต้องการลัดคิว

ความหมายของคำว่า ทุจริต/ทุจริตต่อหน้าที่
โดยทุจริต” หมายความว่า ”เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น” ... “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่
อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่
ระบบฐาน สิบ (Analog)
ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่ มีตัวเลข
10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เป็นระบบ คิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันมาตั้งแต่จำความ
กันได้ ไม่ ว่าจะเป็นการใช้บ อก ปริม าณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิ ด ความเข้าใจที่ ตรงกั นในการสื่อ
ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทน
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง (Continuous)
ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กั บ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกั บ การทำงานระบบ Digital ที่ มีลัก ษณะการ
ทำงานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด
จากที่ ก ล่ า วมา... เมื่ อ นำระบบเลข “ฐานสิ บ Analog” และระบบเลข “ฐานสอง
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และระบบคิด “ฐานสอง Digital”
จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้ หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำมาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ จะทำให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องคิดเยอะ อาจจะนำประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมออกจาก
กันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง
2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่
กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ทำได้ กับ ทำไม่ได้, ประโยชน์ ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึง
เหมาะกับ การนำมา เปรียบเทียบกั บการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ ต้ อง สามารถแยกเรื่อง
ตำแหน่ งหน้าที่ กั บ เรื่อ งส่วนตัวออกจากกั น ได้อย่างเด็ดขาด และไม ่ก ระทำการที่ เป็นการขัดกั น
ระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ
สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น มีความสัมพันธ์ 2 สถานะ
สถานนะหนึง่ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ทำงานให้กับรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ
อีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ เป็นเอกชนคนหนึ่ง
การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการ
พัฒนา” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มี
คุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต

• คุณธรรม
สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้
เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
• จริยธรรม
กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบหรือ
ยอมรับจากสังคม เพือ่ ความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
1. ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ
2. ช่วยให้มีสติสมั ปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ
4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนมากขึ้น
5. ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สงิ่ ที่มีคุณค่า
6. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน
คุณธรรมในการทำงาน
คุณธรรมในการทำงาน --- ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรมสำคัญที่
ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมีดงั นี้
1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม และถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สจุ ริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทัง้ กาย วาจา และ
ใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร
3. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็ง
ขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามทำเรื่อยไปจนกว่างานจะสำเร็จ
4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้
ถูกลำดับ ถูกที่ มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และ
ศีลธรรม
5. ความรับผิดชอบ - ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตัง้ ใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความพากเพียร
เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุง่ หมายที่กำหนดไว้
6. ความมีน้ำใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทกุ คนประสความสุข
และช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พ้นทุกข์
7. ความประหยัด - การรูจ้ ักใช้ รู้จกั ออม รูจ้ ักประหยัดเวลาตามความจำเป็น
เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
8. ความสามัคคี - การทีท่ ุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีจุดมุง่ หมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน

จริยธรรมในการทำงาน
กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่าเป็นสิง่ ที่ดีงาน เหมาะสม และยอมรับการ
ทำงานหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น จริยธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญในการทำงานและการ
ดำรงชีวิต เรียกว่า มงคล 38 ประการ มงคลชีวิตที่เกีย่ วข้องกับการทำงานมีดังนี้
1. ชำนาญในวิชาชีพของตน ( มงคลชีวิตข้อที่ 8 ) เป็นการนำความรู้ทเี่ ล่าเรียน ฝึกฝน อบรม มา
ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได้
2. ระเบียบวินัย ( มงคลชีวิตข้อที่ 9 ) การฝึกกาย วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยทีส่ ังคมหรือสถาบันวาง
ไว้เป็นแบบแผน
3. กล่าววาจาดี( มงคลชีวิตข้อที่ 10 ) คือ วจีสุจริต 4 ประการ ได้แก่ ความจริง คำประสาน
สามัคคี คำสุภาพ คำมีประโยชน์
4. ทำงานไม่คั่งค้างสับสน ( มงคลชีวิตข้อที่ 14 ) ลักษณะการทำงานของคนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
❖ การทำงานคัง่ ค้างสับสน คือ ทำงานหยาบยุ่งเหยิง ทำงานไม่สำเร็จ
❖ การทำงานไม่คงั่ ค้าง คือ การทำงานดีมรี ะเบียบ ทำงานเต็มฝีมือ และทำงานให้เสร็จ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อมุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ ให้คนในวิชาชีพมี
เกียรติศักดิ์ศรีที่มกี ฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุม
การประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม
ความสำคัญของจรรยาบรรณ
เพื่อให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข จึงต้องมีกฎ กติกา มารยาท ของการอยูร่ ่วมกัน
ในสังคมที่เจริญแล้วไม่มองแต่ความเจริญทางวัตถุ
จรรยาบรรณบุคลากรสาธารณสุข
1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้ ไม่เลือกชั้นวรรณะ
2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน
3. มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
4. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม มีสติใคร่ครวญเหตุผล
5. ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยแต่ฝ่ายเดียว
6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผอเรอ มักง่าย
8. ไม่ลุอำนาจแก่อคติ 4 คือ ความลำเอียงด้วยความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง (โง่)
9. ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8 คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความเสื่อม
10. ไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในหมูอ่ บายมุข

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายให้ความรู้ จึงให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- STONG
- เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และคิ ด แยกแยะว่ ามี ง านใดของตนบ้ างที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเสริมสร้างวินัยและจริยธรรม
โดยยกตัวอย่างที่ตนเองเข้าใจ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและเสนอความเห็นต่อ
ยอดเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในโรงพยาบาลสันทรายเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริต แยกแยะเรือ่ งส่วนตัวกับส่วนรวม
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสันทราย
ให้เกิดความยั่งยืน
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกัน
มิให้บุคลากรของโรงพยาบาลสันทรายกระทำ ผิดวินัย
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารดำเนินกิ จ กรรมอย่ างต่อ เนื่องเพื่อ ให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจและเห็ น
ความสำคัญในวินัย ทั้งนี้ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ด้วย

กำหนดการ โครงการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินยั จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลากร โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
เวลา 08.00 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
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