
 

 
 

ค ำน ำ 

  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ๓ ป ๑ ค  คือ การปลุกจิตส านึก การป้องกันการปราบปราม และการสร้าง
เครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันการทุจริต และ
ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแว้ง ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ปัญหา และ
อุปสรรคท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างง่าย 
สามารถรับรู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และหยุดพฤติกรรมท่ีเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จะ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานเป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป 

 

           
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 
 



 

สำรบัญ 

          หน้ำ  
ค าน า 

สารบัญ          

บทที่ ๑  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน       ๑ 

บทที่ ๒  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๒ 

บทที่ ๓  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๔ 

บทที่ ๔  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม   ๖ 

บทที่ ๕  แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน    ๘ 

บทที่ ๖  ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยา  ๑๓ 
           ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บทที่ ๗  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  ๑๖ 
           MOPH code of Conduct 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๑ 

ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะ
น าไปสู่การทุจริต 

 ความหมายของส านักงาน ก.พ. 
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่า
เป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 แนวคิดของนักวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี้  
๑.  ความหมายอย่างกว้าง หมายรวมถึง การปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวม แต่ด าเนินการ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง 

๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ 
สถานบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้
ท้ังในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่ น ดังนั้น 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท 
และในบางกรณีความเสียหายมิได้ ปรากฏออกมาในรูปของท่ีเป็นวัตถุโดยตรง แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์ท่ีมิใช่วัตถุอีกด้วย 

๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
หน่วยงานอีกหน่วยงานด้วย เช่น การท่ีบุคคลด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อัน



 

ก่อให้เกิดการท าบทบาทท่ีขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้
ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 

๔.  “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” และ “การคอร์รัปชั่น เชิงนโยบาย” (Policy 
Corruption) ต่างก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากท้ังสองรูปแบบ ต่าง
เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๒ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 หลักธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ หรือ 
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งรู้จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ี
เป็นธรรมนั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และ
คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  องค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาล  

หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้

ทันสมัย และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอม
พร้อมใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนา
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล  

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์
เพื่อสร้าง ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็น
ต้น  

๓. หลักควำมโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่าง ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการท างาน ขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
และช่วยให้การท างานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักควำมมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  การแจ้งความเห็น  การไต่สวน  การ
ประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาค



 

ธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน 

๕. หลักควำมรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและ 
ข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ีการ
งานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ใน
การบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นต้องต้อง
ตั้งจุดมุ่งหมาย ไปทีผู่้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ANTI 
CORRUPTION) หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity 

 ค่านิยมของข้าราชการ I am ready 
 I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เท่ียงธรรม) 
 A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหาประชาชน)  

M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 

 

 

 



 

บทที่ ๓ 
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่อง
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายด้วย 

๒.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการ ดังนี้ 

 ๒.๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.๒  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 ๒.๓  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๔  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 ๒.๕  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ เลือก

ปฏิบัติ 
 ๒.๖  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
 ๒.๗  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
 ๒.๘  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
 ๒.๙  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร   

 ๓.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
จะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 



 

๔.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการเรี่ ยไรของหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๖.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๔ 
ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ขัดกัน Conflict of interest คือ 

สถานการณ์ท่ีบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้

ด ารง ต าแหน่งระสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เป็นต้น ต้องเลือกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยปราศจากอคติได้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทาง

จริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการ

ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มิได้ปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้น

ได้ในกรณีท่ีบุคคลมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง  

 รูปแบบการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ปรากฏมากท่ีสุด 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว เป็นกรณีท่ีผลประโยชน์
สาธารณสุขกับผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์
ในธุรกจิท่ีเป็นเจ้าของเป็นการส่วนตัว 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณีท่ีบุคคลมีส่วน
เกี่ยวข้องในธุรกิจการงานหลายอย่าง โดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยู่แล้ว และ
ผลประโยชน์ในการงานหลักเกิดอยู่คนละฟากกับผลประโยชน์ในการงานรอง 
 * การขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีท่ีเครือญาติจะเข้า
มามีบทบาทในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใด ๆ 
จากธุรกิจการงานของญาติ อาจท าให้ตนเกิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ 
และกระท าการทุจริตต่อธุรกิจการงานของตนได้ ในหลาย ๆ หน่วยงานจึงมีการก าหนดมิให้
เจ้าหน้าท่ีของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของของตัวเอง 
* การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีท่ีบุคคลจะเข้าท าธุรกิจการ
งานกับมิตรสหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว 
 พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอื่น บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ได้ เช่น การรับสินบน ซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ีอีกประเภทหนึ่งด้วยก็



 

ได้ ตลอดจนการใช้อ านาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่งด้วย 
 * การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีท่ีบุคคลจะเข้าท า
ธุรกิจการงานกับมิตรสหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว 
 พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอื่น บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ได้ เช่น การรับสินบน ซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ีอีกประเภทหนึ่งด้วยก็
ได้ ตลอดจนการใช้อ านาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๕ 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุกต าแหน่ง มี
หน้าท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามท่ี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ได้ก าหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
รวม ๑๐ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและ    
เป็นธรรม  
  ๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท าใดขัด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 
  ๑.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงานพร้อม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 
  ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม 
  ๑.๓ รายงานการด ารงต าแหน่งในนิติบุคคลและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม กรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย 
  ๑.๔ กรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าหรือเสนอเรื่อง
ท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้าน
ของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น 
 ๒. ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
  ๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
  ๒.๒ ละเว้นการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตน หรือของข้าราชการอื่น  



 

  ๒ .๓  ใช้ ดุ ลพิ นิ จและตั ดสิน ใจ  ปราศจากอคติ ส่ วนตนตามข้ อมู ล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
  ๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไข และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
  ๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้า ท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการ
ตรวจสอบ 
  ๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
บันทึกเรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  
 ๓. ข้ำรำชกำรต้องแยกเรือ่งส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  
  ๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง 
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  
  ๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ งอ านวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตน 
  ๓.๓ ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ซึ่งก่อให้เกิดความ เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าท่ีในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  ๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการ เป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ ส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 ๔. ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม  



 

  ๔.๑ ไม่ เรียก รับ หรือยอมจะรับ ของขวัญ  เว้นแต่ เป็นการให้ โดย
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป  
  ๔.๒ ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ  
  ๔.๓ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อัน
มิควรได้  
 ๕. ข้ำรำชกำรต้องเคำรพ และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ  
  ๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ชอบด้วยกฎหมายใน กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบ ต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้
ต่อเมือ่ได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีแล้ว  
  ๕.๒ ในกรณีท่ีเห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดท่ีตนมีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษรไว ้ 
  ๕.๓ ในกรณีท่ีเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่อง
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป  
  ๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้ หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  
  ๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเล่ียงกฎหมาย  
  ๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  
  ๕.๗ เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่
เป็นธรรม ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว  
 ๖. ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง 
ให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  



 

  ๖.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้
อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย  
  ๖.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล  
  ๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี
ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ 
  ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการ วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  
  ๖.๔ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ เท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
  ๖.๕ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุ
แหล่งที่มา 
 ๗. ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
อย่ำงเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำร
ด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง   
ทันกำรณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  ๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
  ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีท่ีกระท าการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ท้ังนี้ ต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่
กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ  
 ๘. ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพ และมำตรฐำนแห่ง
วิชำชีพโดยเคร่งครัด  
  ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
  ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า  
  ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถตามคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด  
 ๙ . ข้ ำรำชกำรต้ องยึด มั่ น ในกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



 

  ๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้ านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  
 ๑๐. ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง และ
ภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม  
๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีกรณีท่ีมี   ข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณีข้าราชการต้องเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  ๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีกรณีท่ีมี   
ข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี
ข้าราชการต้องเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  ๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้อง
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด  
  ๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม  
  ๑๐.๔ ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสีย และไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๖ 
ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าจรรยาข้าราชการตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์
เพื่อให้ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี  ส านึกใน
หน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีตั้ง เป็น 
ข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความน่าเชื่อถือและยกย่อง
จากประชาชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
  ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
  ๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทาง
ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว  
  ๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่งาน
ราชการจนงานส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
  ๑.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  
  ๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
  ๑.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานราชการ  
 ข้อ ๒ ยนืหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  
  ๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และ
กรอบนโยบาย 
  ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ประชาชน  
  ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  



 

  ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ใน
องค์กรทุกรูปแบบ  
  ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือ
ความก้าวหน้าของตนเอง  
 ข้อ ๓ ปฏิบัตหิน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค  
  ๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อ
ผู้รับบริการ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธทิางการเมือง  
  ๓.๒ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม  
  ๓.๓ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔.๑ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  
  ๔.๒ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการ 
ท างานของภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน 
ท่ีได้ก าหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึง และง่ายต่อการ
เขา้ถึงข้อมูล  
  ๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  
  ๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  
 ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา 
และมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธกีาร กระบวนการท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม  
  ๕.๒  พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร 
และวชิาชีพ  



 

  ๕.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรม
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน  
  ๕.๔ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  ๕.๕ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมใน
การปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของน าหลัก
ค าสอนทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม 
กับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
  ๖.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา 
คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต  
  ๖.๓ การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มา
พิจารณาให้เช่ือมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยค านึงถึงประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็น
ส าคัญ  
 ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร  
  ๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  ๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
  ๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  ๗.๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
  ๗.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
  ๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ 
  ๗.๗ เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
  ๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
  ๗.๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
  ๗.๑๐ มีความเข้มแข็งท้ังรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
  ๗.๑๑ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๗.๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๑. ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีความพอมี 
พอกิน พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพื่อ
น าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในท่ีสุด 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 ๒. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 
 ๓. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จัก
ชุมชน มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

๒. ตรงต่อเวลำ ไม่ใช้เวลำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการท้ังปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนาย
ตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา
ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป  
 ๒. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อท าอย่างอื่นท่ีมิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้
เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 ๓. ไม่ละท้ิง ทอดทิ้งงาน หรือท าให้เกิดความล่าช้า 
 ๔. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง 



 

๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลา  
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 
ประโยขน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง 
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จะท าให้องค์กรและประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้า 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ี โดยถือว่าหน้าท่ีท่ีมีต่อราชการและ
ผลประโยชน์ของประชาชนย่อมส าคัญก่อนเร่ืองส่วนตัวเสมอ 
 ๒. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญ หรือนันทนาการ
จากภาคเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี
ข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีเป็นวิทยากรบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับ
ทุนวิจัยจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ  สิ่งตอบแทน หรือ
นันทนาการใด ๆ ท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 
  ๒.๒ เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการ ท่ีส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาล
หรือหน่วยงานเท่านัน้ 
 ๓. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
 ๔. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่ง อ านาจ
หรือหน้าท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ังท่ีค านวณเป็นเงิน
ได้ และไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดย
การกระท าตามข้อนี้ รวมถึงการกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีโดยตรง แต่กระท า
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ีนั้นด้วย 
 ๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่า



 

จะเกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

๔. ร่วมเป็นหูเป็นตำ ไม่อดทนต่อกำรทจริตทุกรูปแบบ 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น รวมท้ังการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใน
หน่วยงาน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เป็น
หน้าท่ีท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า 
 ๒. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ 
การทุจริตเป็นเรื่องใหญ่เสมอ เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกันป้องกันและ
ด าเนินการตามระเบียบทุกช่องทางท่ีมีเพ่ือหยุดยั้งการทุจริต 
 ๓. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งท่ีไม่ควรเกิดขึ้นและอาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 
 ๔. พึงส่งเสริมความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ
ประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมท้ังการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้อง
ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ 
๕. เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคมเพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง 
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. นอกจากมีหน้าท่ีท่ีต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย 
 ๒. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น การละ และเลิก บุหรี่ สิ่งเสพติด 
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 



 

 ๓. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่าง
ถูกต้อง 
 ๔. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้อง
สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วย
ราชการอื่น 

 
 
๖. เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชน
สุขภาพดี มีระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี ทันยุคสมัย 
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
 ๒. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่น
อย่างเหมาะสม 
 ๓. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 ๔. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรือ
อาชีพ 
 ๕. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพของประชาชน ถือเป็นหน้าท่ีท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 
 ๖. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางาน
ของตน รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  
 

 



 

 
    
๗. เข้ำถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริกำร 
 หลักกำร : ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนเป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยง่าย บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมท้ังไม่ท าให้เกิดข้อครหาหรือเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของราชการ 
 แนวปฏิบัติ 
 ๑. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
 ๒. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการท่ีเป็นมิตรและการดูแล
ประชาชน โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 ๓. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่า
เทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ 
 ๔. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐ
ก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
๘. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คณุค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม 
 หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมท้ังการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานและน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 



 

 แนวปฏิบัติ 
 ๑. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้โดยยึดหลัก
ความประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย 
 ๒. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้
อย่างระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๓. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พึงเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การใช้รถทางราชการ 
 รถยนต์ของทางราชการถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการอย่างหนึ่ง แบ่งออกได้เป็น ๕ 
ประเภท ได้แก่ รถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจ าจังหวัด และรถอารักขา 
ส าหรับรถส่วนกลางหมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจกรรมอันเป็นส่วนรวมของส่วน
ราชการ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย
เคร่งครัด 
 
ประเภทของรถราชการ 
 รถราชการ แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. รถประจ าต าแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการการผู้ด ารง
ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้แก่ ข้าราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นต าแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการระดับกระทรวง และอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 
 ๒. รถส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่จัดไว้เพ่ือกิ จการอันเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ 
 ๓. รถรับรอง หมายความว่า รถยนต์จะจัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขก
ของทางราชการ 
 ๔. รถรับรองประจ าจังหวัด หมายความว่า รถยนต์ที่จังหวัดจัดไว้เพ่ือเข้าร่วมขบวน หรือเป็น
พาหนะรับรองบุคคลส าคัญ 
 ๕. รถอารักขา หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดไว้เป็นพาหนะเพ่ือการนั้น 
การใช้รถราชการ 
 การใช้รถส่วนกลาง ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส่วนราชการเจ้าของรถนั้นก าหนด 
 ๒. ต้องขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามใบอนุญาตให้ใช้แบบ ๓ ท้ายคู่มือนี้ 
 ๓. จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจ ารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มี
ข้อความตามแบบ ๔ ท้ายคู่มือนี้ และควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง 
การเก็บรักษา 
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการการขออนุญาต
น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ที่อ่ืน นอกจากสถานที่เก็บปกติหรือบริเวณของส่วนราชการ จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ



 
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตได้เฉพาะ
การน ารถไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะอนุญาตเป็นการถาวรไม่ได้ และ
การอนุญาตต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
 ๑. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
 ๒. ส่วนราชการมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการประจ าและ
เร่งด่วน หรือมีการปฏิบัติราชการลับ 
 การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากส่วนราชการ
ไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดท า
รายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะน ารถส่วนกลางไป
เก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้
มีอ านาจขออนุญาตด้วย ทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานผู้รักษาการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ 
 ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้
ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้วและการสูญหายหรือ
สูญเสียนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือ
เสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการน าไปใช้ในการอ่ืน ให้ผู้อ่ืนใช้ หรือน าไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้
เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความ
สูญเสียหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น 
การซ่อมบ ารุง 
 ให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถส่วนกลาง มิให้มีมลพิษทาง
อากาศและระดับเสียงท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมก าหนด ทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก าหนดอย่างใด
ก่อน และภายหลังการซ่อมบ ารุงที่เกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่ อพบว่ารถ
ส่วนกลาง คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่งสภาพ
เครื่องยนต์ให้ดีทันที และให้รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละครั้ง และให้หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 เมื่อเกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึ้น ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับนั้น
ให้รายงานตามแบบ ๕ ท้ายคู่มือนี้ และให้จัดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคันตามตัวอย่าง
แบบ ๖ ท้ายคู่มือนี้ 
การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะท างานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่อง ร้องเรียน      
ร้องทุกข์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่า การใช้รถของทางราชการ เป็นประเด็นที่
มีปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถทางราชการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 
ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ จึงก าหนดข้อบั งคับว่าด้วยจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้การใช้รถทางราชการเป็นนโยบายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
 ๒. ก าหนดแนวทางการใช้รถทางราชการดังนี้ 
 (๒.๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปย์ ค าว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” 
กับรถของทางราชการทุกคัน เพ่ือให้ตระหนักว่า รถดังกล่าวมีไว้ในราชการเท่านั้น 
 (๒.๒) การใช้รถราชการต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้       การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น การขอใช้รถ 
การบันทึกการใช้รถ การเก็บรักษารถ เป็นต้น 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 


