คำนำ
กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ๓ ป ๑ ค คือ การปลุกจิตสานึก การป้องกันการปราบปราม และการสร้าง
เครื อ ข่ าย มุ่ งเน้ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ผ่ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริต และ
ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแว้ง ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ปัญหา และ
อุปสรรคที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างง่าย
สามารถรับ รู้ เข้ าใจ น าไปปฏิ บั ติ และหยุ ด พฤติ ก รรมที่ เป็ น เรื่อ งผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จะ
ร่วมสร้างวัฒ นธรรมสุจริต ในหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
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 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓

บทที่ ๗ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
MOPH code of Conduct

๑๖

บทที่ ๑
ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกที่จะ
นาไปสู่การทุจริต
ความหมายของสานักงาน ก.พ.
สถานการณ์ ห รื อ การกระท าของบุ ค คล (ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ
พนั ก งานบริษั ท ผู้ บ ริห าร) มี ป ระโยชน์ ส่ วนตนเข้ ามาเกี่ ยวข้ อ งจนส่งผลกระทบต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจหรือ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งนั้ น การกระท าดั งกล่ า วอาจเกิ ด ขึ้ น โดยรู้ตั ว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่า
เป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
แนวคิดของนักวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี้
๑. ความหมายอย่ างกว้ าง หมายรวมถึ ง การปฏิ บั ติ งานตามต าแหน่ ง หน้ าที่ ที่
รับ ผิด ชอบอย่างเป็ น ทางการต่ อหน่ วยงานหรือองค์ก ารหรือ ต่อ ส่วนรวม แต่ ดาเนิ น การ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ
สถานบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้
ทั้ ง ในระดั บ นโยบายของชาติ หน่ ว ยงานราชการ และองค์ ก รในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท
และในบางกรณีความเสียหายมิได้ ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดยตรง แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์ที่มิใช่วัตถุอีกด้วย
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จากัดอยู่เฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึ งการมี อ คติ ในการตั ด สิ น ใจหรือ ด าเนิ น การอั น มุ่ งตอบสนองต่ อ ผลประโยชน์ ของ
หน่วยงานอีกหน่วยงานด้วย เช่น การที่บุคคลดารงตาแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อัน

ก่อให้เกิดการทาบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อานาจหน้าที่ ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้
ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
๔. “การฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง” และ “การคอร์ รั ป ชั่ น เชิ ง นโยบาย” (Policy
Corruption) ต่างก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากทั้งสองรูปแบบ ต่าง
เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่สาหรับมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก

บทที่ ๒
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หลักธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ หรือ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งรู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่
เป็ น ธรรมนั้ น ไม่ ใช่ แ นวความคิ ด ใหม่ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั งคม แต่ เป็ น การสะสมความรู้ ที่ เป็ น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในบ้ านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์ และ
คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน องค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้
ทันสมัย และเป็ นธรรม ตลอดจนเป็นที่ ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอม
พร้อมใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนา
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ กระทากันตามอาเภอใจหรืออานาจของบุคคล
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์
เพื่อสร้าง ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็น
ต้น
๓. หลักควำมโปร่งใส คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่าง ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทางาน ขององค์กรให้มี ความโปร่งใส มี การเปิ ดเผยข้อ มูลข่าวสารหรือเปิด ให้
ประชาชนสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ าวสารได้ ส ะดวก ตลอดจนมี ร ะบบหรื อ กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
และช่วยให้การทางานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักควำมมีส่วนร่วม คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
รั บ รู้ และร่ ว มเสนอความเห็ น ในการตั ด สิ น ใจส าคั ญ ๆ ของสั ง คม โดยเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน การ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาค

ธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน
๕. หลักควำมรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ข้าราชการประจา ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิ ดชอบต่อความบกพร่องในหน้ าที่การ
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้น ใน
การบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นต้องต้อง
ตั้งจุดมุ่งหมาย ไปทีผ่ ู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน แนวทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ANTI
CORRUPTION) หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค์ ก ร (Good Governance) หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ธรรมาภิบาล จะมีคาว่า integrity
ค่านิยมของข้าราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (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/การกระทาเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน

บทที่ ๓
กฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่อง
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้
เจ้าหน้าที่รัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุ คคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายด้วย
๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ดังนี้
๒.๑ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๒.๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๔ การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
๒.๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ เลือก
ปฏิบัติ
๒.๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๒.๗ การมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษามาตรฐานมี คุณ ภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๒.๘ การยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ น
ประมุข
๒.๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓. ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา

๔. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการเรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการเรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
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ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ ขั ด กั น Conflict of interest คื อ
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้
ดารง ตาแหน่งระสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เป็นต้น ต้องเลือกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ในวิชาชีพ ซึ่งทาให้ ตัดสิน ใจยากในอั นที่ จะปฏิ บั ติ
หน้าที่โดยปราศจากอคติได้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทาง
จริย ธรรมหรือ ความไม่ เหมาะสมต่ าง ๆ และสามารถท าให้ ทุ เลาเบาบางลงได้ ด้ ว ยการ
ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มิได้ปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้น
ได้ในกรณีที่บุคคลมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง
รูปแบบการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุด
* การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว เป็นกรณีที่ผลประโยชน์
สาธารณสุขกับผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์
ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของเป็นการส่วนตัว
* การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณี ที่บุคคลมีส่วน
เกี่ยวข้องในธุรกิจการงานหลายอย่าง โดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยู่แล้ว และ
ผลประโยชน์ในการงานหลักเกิดอยู่คนละฟากกับผลประโยชน์ในการงานรอง
* การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีที่เครือญาติจะเข้า
มามีบทบาทในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีที่ธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใด ๆ
จากธุรกิจการงานของญาติ อาจทาให้ตนเกิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ
และกระทาการทุจริตต่อธุรกิจการงานของตนได้ ในหลาย ๆ หน่วยงานจึงมีการกาหนดมิให้
เจ้าหน้าที่ของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของของตัวเอง
* การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีที่บุคคลจะเข้าทาธุรกิจการ
งานกับมิตรสหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอื่น บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ได้ เช่น การรับสินบน ซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่อีกประเภทหนึ่งด้วยก็

ได้ ตลอดจนการใช้อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่งด้วย
* การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีที่บุคคลจะเข้าทา
ธุรกิจการงานกับมิตรสหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอื่น บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ได้ เช่น การรับสินบน ซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่อีกประเภทหนึ่งด้วยก็
ได้ ตลอดจนการใช้อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่งด้วย
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ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมี ผลบั งคับ ใช้แล้วตั้ งแต่ วัน ที่ ๓ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๕๓ ซึ่ งผู้ด ารง
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุก ตาแหน่ง มี
หน้าที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามที่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ได้ กาหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
รวม ๑๐ ข้อ ดังนี้
๑. ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม
๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทาใดขัด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
๑.๒ เมื่ อ รู้ห รือ พบเห็ น การฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ต้ อ งรายงานพร้อ ม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง
หรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อ ชั้ น ขึ้ น ไปของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี และหรื อ
คณะกรรมการจริยธรรม
๑.๓ รายงานการดารงตาแหน่งในนิติบุคคลและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หั วหน้ าส่ ว นราชการและคณะกรรมการจริยธรรม กรณี ที่การดารงต าแหน่ งนั้ น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
๑.๔ กรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาหรือเสนอเรื่อง
ที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว และบันทึกการคัดค้าน
ของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น
๒. ข้ำรำชกำรต้องมีจิตสำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
๒.๒ ละเว้นการกระทาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตาแหน่งหน้าที่ของ
ตน หรือของข้าราชการอื่น

๒.๓ ใช้ ดุ ล พิ นิ จและตั ด สิ น ใจ ปราศจากอคติ ส่ ว นตนตามข้ อ มู ล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
๒.๕ ไม่ ขั ด ขวางการตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการ
ตรวจสอบ
๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
บันทึกเรือ่ งเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
๓. ข้ำรำชกำรต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน
๓.๑ ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
๓.๒ ไม่ ใช้ เวลาราชการ เงิน ทรัพ ย์ สิ น บุ ค ลากร บริก าร หรื อสิ่ งอ านวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตน
๓.๓ ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่ อให้ เกิ ด ความ เคลื อ บแคลงหรือ สงสั ยว่ าจะขั ด กั บ ประโยชน์ ส่ วนรวมที่ อ ยู่ ในความ
รับ ผิด ชอบของหน้ าที่ ในกรณี มี ค วามเคลือ บแคลงหรือ สงสัย ให้ ข้าราชการผู้นั้ น ยุติ ก าร
กระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการ เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ ส่วนกลุ่มอันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๔. ข้ ำรำชกำรต้องละเว้น จำกกำรแสวงประโยชน์ที่ มิช อบโดยอำศัย ต ำแหน่ ง
หน้ ำที่ และไม่ กระท ำกำรอัน เป็ นกำรขัด กันระหว่ำงประโยชน์ส่ วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม

๔.๑ ไม่ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ของขวั ญ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ โดย
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
๔.๒ ไม่ ใช้ ต าแหน่ ง หรือ กระทาการที่ เป็ น คุ ณ หรือเป็ น โทษแก่บุ คคลใด
เพราะมีอคติ
๔.๓ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่ นจะได้ประโยชน์อัน
มิควรได้
๕. ข้ ำ รำชกำรต้ อ งเคำรพ และปฏิ บั ติ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมำยอย่ ำ ง
ตรงไปตรงมำ
๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายใน กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบ ต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้
ต่อเมือ่ ได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
๕.๒ ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้
๕.๓ ในกรณี ที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาเรื่อง
เสนอให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการพิ จ ารณา และส่ ง เรื่ อ งให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
๕.๔ ไม่ เลี่ ย งกฎหมาย ใช้ หรื อ แนะน าให้ ใช้ ช่ อ งว่ า งของกฎหมายเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
๕.๕ ไม่ ย อมให้ บุ ค คลอื่ น อาศั ย ชื่ อ ตนเองถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอืน่ อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย
๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
๕.๗ เมื่อได้รับคาร้อง หรือคาแนะนาจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงาน
อื่นว่ากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่
เป็นธรรม ต้องดาเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว
๖. ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติห น้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็น กลำงทำงกำรเมือง
ให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๖.๑ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ลุ ล่ ว ง โดยไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง ละเลย หรื อ ละเว้ น การใช้
อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล
๖.๓ ให้ บ ริก ารและอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนโดยมี อั ธ ยาศั ย ที่ ดี
ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย
หรือการ วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง
๖.๔ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ เทีย่ งธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
๖.๕ ไม่ ล อกหรื อ น าผลงานของผู้ อื่ น มาใช้ เป็ น ของตนเองโดยมิ ไ ด้ ร ะบุ
แหล่งที่มา
๗. ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
อย่ำงเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำร
ดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗.๑ ไม่ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าจากการด าเนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม่ ใช่ ก าร
ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กระทาการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ทั้งนี้ ต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่
กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
๘. ข้ ำรำชกำรต้ องมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ข องงำน รัก ษำคุณ ภำพ และมำตรฐำนแห่ ง
วิชำชีพโดยเคร่งครัด
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า
๘.๓ ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถตามคุ ณ ภาพ และมาตรฐานวิ ช าชี พ โดย
เคร่งครัด
๙. ข้ ำ รำชกำรต้ อ งยึ ด มั่ น ในกำรป กครองระบ อบ ป ระชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๙.๑ ไม่ แ สดงการต่ อ ต้ า นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
๑๐. ข้ ำ รำชกำรต้ อ งเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ในกำรด ำรงตน รั ก ษำชื่ อ เสี ย ง และ
ภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม
๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีกรณีที่มี ข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก สาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณีข้าราชการต้องเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
๑๐.๑ ไม่ ละเมิ ด หลั ก ส าคั ญ ทางศี ลธรรม ศาสนา และประเพณี ก รณี ที่ มี
ข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก สาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้อง
ปกครองผู้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเที่ ย งธรรม และควบคุ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด
๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม
๑๐.๔ ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสีย และไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม

บทที่ ๖
ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัด ทาจรรยาข้าราชการตามกรอบ
มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์
เพื่อให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี สานึกใน
หน้ า ที่ โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และถื อ เอาประโยชน์ ส าธารณะเป็ น ที่ ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความน่าเชื่อถือและยกย่อง
จากประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทาง
ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่งาน
ราชการจนงานสาเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
๑.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานราชการ
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และ
กรอบนโยบาย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
ในการปฏิ บั ติ งานตลอดจนการดารงชี วิต ส่ วนตน เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ใน
องค์กรทุกรูปแบบ
๒.๕ มี สั จ จะและไม่ สั ญ ญาใดๆ กั บ บุ ค คลอื่ น โดยมุ่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
ความก้าวหน้าของตนเอง
ข้อ ๓ ปฏิบัตหิ น้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค
๓.๑ ปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้อ อาทรและมีจิตบริการต่อ
ผู้รับบริการ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง
๓.๒ ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม
๓.๓ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๑ กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๒ ให้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการ
ทางานของภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ได้ กาหนดไว้ต ามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่ วถึง และง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล
๔.๓ ไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น ความลั บ ของทางราชการ เพื่ อ เอื้ อ
ประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา
และมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธกี าร กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
๕.๒ พั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และความชานาญในการปฏิบั ติงาน โดยใส่ ใจและเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพการทางานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ

๕.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม
ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน
๕.๔ ประสานงานกับทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ภ ารกิจบรรลุผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
๕.๕ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมใน
การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี งามของนาหลัก
คาสอนทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม
กับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๖.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญ ญา
คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
๖.๓ การดาเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ ความรู้ตามหลักวิชาการ มา
พิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็น
สาคัญ
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๗.๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๗.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๗.๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๗.๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
๗.๑๐ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
๗.๑๑ รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๑๒ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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๑. ดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความจาเป็นพื้นฐานที่ต้องมีความพอมี
พอกิน พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมนาแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวทางการดารงชีวิต เพื่อ
นาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในที่สุด
แนวปฏิบัติ
๑. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
๒. ดารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น
๓. พัฒ นาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จัก
ชุมชน มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
๒. ตรงต่อเวลำ ไม่ใช้เวลำรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรงต่ อเวลา ซึ่ งเป็ น หั วใจของกิจ การทั้ งปวง เป็ น เครื่องแสดงความมี วินั ย เป็ น นาย
ตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้
แนวปฏิบัติ
๑. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ทางานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา
ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
๒. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อทาอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้
เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงาน หรือทาให้เกิดความล่าช้า
๔. พึงสานึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง

๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยขน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
เนื่ อ งจากการยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จะท าให้ อ งค์ ก รและประเทศชาติ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า
แนวปฏิบัติ
๑. ต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากหน้ า ที่ โดยถื อ ว่ า หน้ า ที่ ที่ มี ต่ อ ราชการและ
ผลประโยชน์ของประชาชนย่อมสาคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ
๒. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญ หรือนันทนาการ
จากภาคเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี
ข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี้
๒.๑ กรณีเป็นวิทยากรบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับ
ทุ น วิ จั ย จากภาคเอกชน บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานดั งกล่ า วรั บ ของขวั ญ สิ่ งตอบแทน หรือ
นันทนาการใด ๆ ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี
๒.๒ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการ ที่ส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาล
หรือหน่วยงานเท่านัน้
๓. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
๔. ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจ
หรือหน้าที่ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่คานวณเป็นเงิน
ได้ และไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ ตาแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดย
การกระทาตามข้อนี้ รวมถึงการกระทาซึ่งไม่ได้ใช้ตาแหน่ง อานาจหน้าที่โดยตรง แต่กระทา
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่นั้นด้วย
๕. ไม่ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ซึ่ ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า

จะเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม เว้ น แต่ เป็ น การให้
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
๔. ร่วมเป็นหูเป็นตำ ไม่อดทนต่อกำรทจริตทุกรูปแบบ
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้า และให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอานาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใน
หน่วยงาน
แนวปฏิบัติ
๑. พึงสานึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เป็น
หน้าที่ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระทา
๒. พึงสานึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
การทุ จ ริตเป็ น เรื่องใหญ่ เสมอ เป็ น หน้ าที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คนที่ ต้ อ งช่วยกั น ป้ อ งกั น และ
ดาเนินการตามระเบียบทุกช่องทางที่มีเพื่อหยุดยั้งการทุจริต
๓. พึงสานึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน
๔. พึงส่งเสริมความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ
ประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุ จริตและปกป้อง
ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ
๕. เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อ
ประชาชนสุ ข ภาพดี จึ งให้ ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งในเรื่ อ งสุ ข ภาพของบุ ค ลากร สนั บ สนุ น
ส่ ง เสริม ให้ บุ ค ลากรมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ในการดู แ ลสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพกายที่ แ ข็ ง แรง
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
แนวปฏิบัติ
๑. นอกจากมีห น้ าที่ ที่ต้ องดูแ ลสุ ขภาพให้ กับ ประชาชนแล้ ว บุ ค ลากรกระทรวง
สาธารณสุข ย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย
๒. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละ และเลิก บุหรี่ สิ่งเสพติด
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีที่ดีงาม

๓. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่าง
ถูกต้อง
๔. หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในส่ ว นราชการทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้ อ ง
สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วย
ราชการอื่น

๖. เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการ
เรีย นรู้ต ลอดเวลา เพื่ อ ก่ อให้ เกิด สิ่ งใหม่ ในการให้ บ ริก ารประชาชน ส่ งผลให้ ป ระชาชน
สุขภาพดี มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
๑. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ทันยุคสมัย
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
๒. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่น
อย่างเหมาะสม
๓. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรือ
อาชีพ
๕. ให้ ความส าคัญ ของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่ งใหม่แ ละพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อ
สุขภาพของประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทา
๖. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนางาน
ของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ

๗. เข้ำถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริกำร
หลักกำร : ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนเป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยง่าย บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมทั้งไม่ทาให้เกิดข้อครหาหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของราชการ
แนวปฏิบัติ
๑. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ
๒. พึ งพั ฒ นาตนเองด้ านทั ก ษะการสื่ อ สาร การบริก ารที่ เป็ น มิ ต รและการดู แ ล
ประชาชน โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
๓. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่า
เทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ
๔. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่คานึงถึงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐ
กาหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
๘. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คณ
ุ ค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม
หลักกำร : กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการ
เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ บุ ค ลากร รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานและนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ
๑. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลัก
ความประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย
๒. พึงสานึกว่าทรัพ ยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้
อย่างระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. บุค ลากรและหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข พึ งเป็น ตัวอย่ างที่ ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
๔. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

การใช้รถทางราชการ
รถยนต์ของทางราชการถือว่าเป็นทรัพ ย์สิ นของทางราชการอย่างหนึ่ง แบ่ งออกได้เป็น ๕
ประเภท ได้แก่ รถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัด และรถอารักขา
สาหรับรถส่วนกลางหมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจกรรมอันเป็นส่วนรวมของส่วน
ราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุง ต้องเป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย
เคร่งครัด

ประเภทของรถราชการ
รถราชการ แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑. รถประจาตาแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการการผู้ดารง
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ ข้าราชการซึ่ งกฎหมายบัญญัติให้เป็นตาแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
หั ว หน้ าส่ ว นราชการ รองหั ว หน้ าส่ ว นราชการ หั ว หน้ าส่ ว นราชการขึ้ นไป ผู้ ด ารงตาแหน่งผู้ ตรวจ
ราชการระดับกระทรวง และอกอัครราชทูตประจากระทรวง
๒. รถส่ ว นกลาง หมายความว่า รถยนต์ ห รือ รถจั ก รยานยนต์ ที่ จั ด ไว้เพื่ อ กิ จการอั น เป็ น
ส่วนรวมของส่วนราชการ
๓. รถรับรอง หมายความว่า รถยนต์จะจัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขก
ของทางราชการ
๔. รถรับรองประจาจังหวัด หมายความว่า รถยนต์ที่จังหวัดจัดไว้เพื่อเข้าร่วมขบวน หรือเป็น
พาหนะรับรองบุคคลสาคัญ
๕. รถอารักขา หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดไว้เป็นพาหนะเพื่อการนั้น

การใช้รถราชการ
การใช้ร ถส่ วนกลาง ต้องดาเนิน การให้ เป็ นไปตามระเบียบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นกาหนด
๒. ต้องขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ตามใบอนุญาตให้ใช้แบบ ๓ ท้ายคู่มือนี้
๓. จั ดให้ มีส มุ ดบั น ทึ กการใช้ รถส่ ว นกลาง ประจ ารถแต่ ล ะคั น สมุด บั น ทึ กอย่างน้ อยให้ มี
ข้อความตามแบบ ๔ ท้ายคู่มือนี้ และควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง

การเก็บรักษา
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการการขออนุญาต
นารถส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ที่อื่น นอกจากสถานที่เก็บปกติหรือบริเวณของส่วนราชการ จะต้อง
ปฏิบั ติตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ

ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตได้เฉพาะ
การนารถไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะอนุญาตเป็นการถาวรไม่ได้ และ
การอนุญาตต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
๒. ส่วนราชการมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการประจาและ
เร่งด่วน หรือมีการปฏิบัติราชการลับ
การอนุญาตให้นารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากส่วนราชการ
ไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดทา
รายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจาเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะนารถส่วนกลางไป
เก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้
มีอานาจขออนุ ญ าตด้ว ย ทุกครั้ง เมื่อได้รับ อนุ ญ าตแล้ ว ให้ รายงานผู้ รักษาการตามระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสานักงานตรวจเงินแผ่ นดิน
ทราบ
ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่นเป็น
การชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้
ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือ
สูญเสียนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือ
เสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนาไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนาไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้
เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความ
สูญเสียหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น

การซ่อมบารุง
ให้ ห น่ว ยงานในสังกัด ดาเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถส่วนกลาง มิให้ มีมลพิษทาง
อากาศและระดั บ เสี ย งท่ อไอเสี ย เกิ น ระดั บ มาตรฐานที่ ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมกาหนด ทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกาหนดอย่างใด
ก่อน และภายหลั งการซ่อ มบ ารุ งที่เกี่ยวกับ ระบบการท างานของเครื่องยนต์ทุ กครั้ง เมื่ อพบว่ารถ
ส่ ว นกลาง คั น ใดมี ม ลพิ ษ เกิ น ระดั บ มาตรฐานให้ ด าเนิ น การแก้ ไขซ่ อ มบ ารุ ง หรื อ ปรั บ แต่ งสภาพ
เครื่องยนต์ให้ดีทันที และให้รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละครั้ง และให้หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบารุงรถส่วนกลาง
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
เมื่อเกิดการสูญ เสี ยหรือเสี ยหายขึ้น ให้ พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญ ชาตามลาดับ
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับนั้น
ให้รายงานตามแบบ ๕ ท้ายคู่มือนี้ และให้จัดทาสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถแต่ละคันตามตัวอย่าง
แบบ ๖ ท้ายคู่มือนี้

การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทางานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่อง ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่า การใช้รถของทางราชการ เป็นประเด็นที่
มีปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ให้ ค วามส าคัญ เกี่ย วกับ การใช้ ร ถทางราชการ จึ งกาหนดข้ อ บั งคั บ ว่ าด้ ว ยจริย ธรรมเพื่ อ ป้ อ งกั น
ประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุดบาก ดังนี้
๑. กาหนดให้การใช้รถทางราชการเป็นนโยบายของสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุดบาก
๒. กาหนดแนวทางการใช้รถทางราชการดังนี้
(๒.๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปย์ คาว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น”
กับรถของทางราชการทุกคัน เพื่อให้ตระหนักว่า รถดังกล่าวมีไว้ในราชการเท่านั้น
(๒.๒) การใช้รถราชการต้องเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น การขอใช้รถ
การบันทึกการใช้รถ การเก็บรักษารถ เป็นต้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ

