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ที่มาและความสําคัญ
“งานราชการ คืองานของแผนดิน” การทํางานราชการเปนการกระทํา
เพื่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน มิ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตนหรื อ พวกพ อ ง
“ขาราชการ” จึงไดรับ มอบหมายภารกิจ สําคัญ ในการใหบ ริก ารสาธารณะแก
ประชาชน โดยใชอํานาจที่ไดรับ มอบหมายจากรัฐ ในการปฏิบัติง านดวยความ
เชื่อถือไววางใจและคาดหวังจากประชาชนวาตองรับผิดชอบ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ โดยยึดถือความ
ถูกตองเปนธรรม ซื่อสัตย รับผิดชอบ เสียสละ มีจริยธรรมสูงในการทํางานและ
ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สุ ข ต อ ประชาชนและต อ
ประเทศชาติอยางแทจริง
กรมควบคุมโรค ในฐานะสวนราชการที่รับใชประเทศชาติและประชาชน
มุง หวั ง ให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ทุ ก คนประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามแบบอย า ง
ขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ
และเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ และหมวดที่ ๕ สวนที่ ๓ แนวนโยบายด านการบริห ารราชการ
แผนดิน มาตรา ๗๘(๔)และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา๗๘ และมาตรา๗๙ ที่ กํา หนดใหส วนราชการมีข อ บั ง คั บ ว าด วยจรรยา
ขาราชการของสวนราชการเพื่อเปนมาตรฐานพฤติกรรมอันดีของขาราชการในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึง ไดเขารวมกับสํานักงาน
ก.พ.ในการพัฒนาองคความรูดานการจัดทําจรรยาขาราชการมาอยางตอเนื่องตั้งแต
ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เพื่อ ผลัก ดันใหก ารสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ขาราชการดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์ อันจะเปนเสมือนคํามั่นสัญญาตอสาธารณชนใน
การปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาวิชาชีพ ขาราชการ และ
สรางความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอองคกรใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
จากหลักการและความสําคัญดังกลาว กรมควบคุมโรคจึง ดําเนินการ
จัด ทํ า จรรยาข า ราชการกรมควบคุ ม โรคขึ้ น โดยนํ า ค า นิ ย มหลั ก ตามจรรยา

ขาราชการพลเรือนที่ตองยึดถือ ๕ ประการ ไดแก ๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําใน
สิ่งที่ถูกตอง ๒) ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ ๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได ๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
และ ๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมถึ ง นํ า ค า นิย มหลั ก ของประเทศเกี่ ย วกั บ การเป น พลเมื อ งที่ ดี ข อง
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย การดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มาประกอบกั บ มาตรฐานคุ ณ ธรรมหลั ก ของ
กรมควบคุมโรค คานิยม(SMART) และสมรรถนะหลัก (I SMART) เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําจรรยาของกรมฯ ซึ่ง ไดมีก ารรับฟงความคิดเห็นจากทั่วทั้ง
องคกรแลว จึงไดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
คือ “I SMART สูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ” ดังนี้
I : Integrity ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตรวจสอบได
S : Service Mind มีจิตใจบริการ ไมเลือกปฏิบัติ
M : Mastery ทํางานอยางมืออาชีพ โดยประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
A : Achievement Motivation มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
R : Relationship น้ําใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง
T : Teamwork ทํางานเปนทีม
สูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
และมีการประกาศใชขอบังคับนี้เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตอมาจึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค
ทุกคน สามารถนําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการฯดังกลาวไปปฏิบัติไดอยาง
พรอมเพรียง มีมาตรฐาน และเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ “การเปน
ขาราชการที่ดีของประเทศชาติและประชาชน” ตอไป

นิยามศัพท
กอนเขาสูการปฏิบัติ ผูใชคูมือการปฏิบัติตามขอบัง คับวาดวย
จรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ควรมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
ความหมายของคําตางๆ ดังนี้
“คานิยม" (Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นวาเปนสิ่งที่สําคัญมากกวา
สิ่งอื่นๆ ในกาลเทศะหนึ่งๆ แตกตางไปตามกลุมบุคคลและวัฒนธรรม เชน การมี
การศึ ก ษาสู ง ความกตั ญ ู ต อ บิ ด ามารดาและครู อ าจารย ในบางสั ง คมและ
วัฒนธรรมเห็นวาสองสิ่ง นี้สําคัญมากแตบางสังคมเห็นวาการศึกษาสู งๆไมสําคัญ
สวนความกตัญ ูเ ปนสิ่ง สําคัญ ในอันดับ ต่ําๆ เนื่อ งจากมีสิ่ ง อื่นสําคัญ กวาความ
กตัญู เชน ความรับผิดชอบตอสวนรวม และความเสียสละ เปนตน
“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นวาดีงามมาก มีประโยชน
มาก และเลวนอย มีประโยชนนอย ในกาลเทศะหนึ่งๆ เชน ความเอื้อเฟอ ความ
อดทน ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนาที่ การมีระเบียบ
วินัย เปนตน สิ่งที่เปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจจะแตกตางกัน การที่บุคคลใน
สังคมจะเห็นวาสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง เปนสิ่งที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ
ศาสนาและการศึกษาของสังคม
“จริยธรรม”(Morality) เปนระบบของการทําความดี ละเวนความชั่ว
มีทั้งปจจัยนําเขา (Input) ซึ่งเปนปจจัยเชิงเหตุทั้งทางดานจิตใจและสถานการณ
ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปจจัยสงออก (Output) ซึ่งเปนผล
ของการมีจ ริยธรรมหรือ มีพ ฤติกรรมจริยธรรม ซึ่ง ผลนี้อ าจอยูในรูปแบบทั้ง จิต
ลัก ษณะและพฤติก รรมของบุคคลผูกระทํา และผลตอบุคคลอื่น ตอกลุม ตอ
สิ่งแวดลอม และตอโลก จริยธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อคานิยมหรือคุณธรรม ตั้งแต ๒ ตัว
ขัดแยงกัน ทําใหบุคคลตองตกอยูในสภาพที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในการเลือก
ที่จ ะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือ คานิยมตัว ใดตัวหนึ่ง เชน ความกตัญ ูตอ บุคคล
ขัดแยงกับความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนตน บุคคลที่ตัดสินใจเลือกคุณธรรมหรือ
คานิยมตัวที่มีประโยชนแกสวนรวมมากกวาที่เปนประโยชนแกเฉพาะตนหรือพวก
พ อ งในกลุ ม เล็ ก ๆ จึ ง มั ก เป น บุ ค คลที่ มี จ ริ ย ธรรมสู ง ดั ง นั้ น จริ ย ธรรมจึ ง มี

ความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของการกระทําความดีละเวน
ความชั่ว (Piaget,๑๙๓๒: Kohlberg,๑๙๗๖)
“จรรยาบรรณ” (Code of conduct) หมายถึง หลักความประพฤติ
อันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม เปนจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่
กลุมบุคคล แตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลักเพื่อใหสมาชิกในสาขาอาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ (คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาสังคมวิทยา, ๒๕๔๑)
“จรรยาขาราชการ” เปนพัฒนามาจากรากฐานคานิยมหลัก ที่บุคคล
ภาครัฐยึดถือ ซึ่งสวนใหญเปนสิ่งที่สังคมคาดหวังในขาราชการ และสวนใหญจะ
สอดคลองกับจริยธรรมคุณธรรมหรืออุดมการณซึ่งเปนหลักสากลที่ มวลมนุษยทั่ว
โลกเห็นว าดีง ามและสํ าคัญ และเนื่ อ งจากอาชีพ ข าราชการเป นอาชีพ ที่ สัง คม
คาดหวังใหกระทําเพื่อประโยชนของสาธารณะ ไมใชประโยชนของตนเอง คาดหวัง
ในการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ ตลอดจนสถานการณของประเทศ
วัฒนธรรมของสังคม กอปรกับอุปสรรคของการพัฒนาประเทศที่สําคัญ คือ การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายทําใหราชการในเกือบทุก
ประเทศในโลกตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมาตรฐาน
พฤติกรรม (Code of Conduct) ใหสอดคลองกับความจําเปนของประเทศตน
“ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ” หมายถึง การครองตนและประพฤติ
ปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน ทั้งนี้เ พื่อธํารงรัก ษาศัก ดิ์ศรีแหง อาชีพ ขาราชการ อีก ทั้ง เพื่อ เปนกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
“โปรงใส ตรวจสอบได” หมายถึง การปฏิบัติงานอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได ทุ ก ขั้ น ตอน ปฏิ บัติ ง านอยา งยุติ ธ รรม และซื่ อ สัต ย ต อ
ผูรับ บริก าร รวมทั้ง มุง มั่นทุม เทปฏิบัติง านใหบ รรลุเ ปาหมาย มาตรฐาน โดย
คํานึงถึงผลสําเร็จ ของงาน วิธีก ารทํางาน การใชทรัพยากร และผลกระทบที่จ ะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตน

“ไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ” หมายถึ ง ความตั้ ง ใจและความพยายามของ
ขา ราชการในการให บ ริ ก ารเพื่ อ สนองความต อ งการของประชาชนตลอดจน
หนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน
“ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง” หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกตอง เที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม โดยไมโอน
ออนตออิทธิพลใดๆ แมจะเสี่ยงตอความมั่นคงในหนาที่ของตน
“มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดี
หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของ
ตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทา
ทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
“ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง การปฏิบัติตนดวย
ความเรียบงาย มีความประหยัด อดออม พอประมาณ เหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง มีเหตุมีผล สรางภูมิคุมกัน ยึดมั่นหลักคุณธรรมใน
การดํารงชีวิต
“เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ” หมายถึง ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีใน
การเคารพกฎหมายและกฎของสั ง คม จงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เคารพสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากร
อยางมีคุณคา มีความตระหนักรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม

เจตนารมณของคูมือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมควบคุมโรค
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษามาตรฐานงานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
โดยถือประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง ตามภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ ใหข าราชการ พนั ก งานราชการ และลูก จา งของกรม
ควบคุมโรค มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติและสงเสริมการรักษาจรรยาของ
ขาราชการ พนั ก งานราชการ และลูก จางของกรมควบคุ ม โรค ใหเ ปน ไปตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรม
ควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
ตัวชี้วัด ความสํ าเร็จ ของการรั ก ษาจรรยาขาราชการกรมควบคุม โรค
๑. จํานวนผูกระทําผิดจรรยาขาราชการ
๒. จํานวนเรื่องที่รองเรียน
๓. จํานวนเรื่องที่ไดรับการชมเชย
๔. จํานวนบุคลากร/หนวยงานที่ไดรับรางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลลัพธที่คาดหวัง
๑. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู ความเข า ใจ และสามารถปฏิ บั ติ ต าม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได
๒. องคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย และเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------------------ภารกิจกรมควบคุมโรค คือ การพัฒนาวิชาการการควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพโดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถายทอดองคความรู และ
เทคโนโลยี เพื่ อ ใหป ระชาชนมี สุข ภาพที่ ดี ได รับ บริ ก ารการเฝา ระวัง ป อ งกั น
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
ฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน และไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากบุคคล
ทั่วไป จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค
อา ศั ย อํ า นา จต าม ความ ใน ม าต รา ๗๘ แ ละ มา ตร า ๗ ๙ แ ห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมควบคุมโรคจึงได
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ไวเพื่อเปน
กรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของขาราชการกรมควบคุมโรคใหเปน
แบบอยางที่ดีงาม ทรงไวซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการที่ดีของกรม
ควบคุมโรค ดังตอไปนี้
“I SMART สูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ”
ขอ ๑. ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตรวจสอบได (I : Integrity)
- ปฏิบัติหนาโดยยึดถือความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพ ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ อยางโปรงใส เปดเผย และสามารถตรวจสอบได
ขอ ๒. มีจิตใจบริการ ไมเลือกปฏิบัติ (S: Service Mind)
- ปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค เปนธรรม และมีจิตใจใหบริการ

ขอ ๓. ทํางานอยางมืออาชีพ โดยประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(M : Mastery)
- ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีเหตุมีผลบนพื้นฐานของความรู ยึดมั่น
ในหลักหลักคุณธรรม โดยคํานึงถึงปจจัยและความเปนไปไดที่อาจจะเกิดในอนาคต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ ๔. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (A : Achievement Motivation)
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นพัฒนาตนเองและงานอยางตอเนื่อง ใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน
ขอ ๕. น้ําใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง (R : Relationship)
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวมมือรวมใจ ใหเ กียรติซึ่งกันและกัน เปนพี่
เปนนองสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันของผูรวมองคกร และองคกรอื่น
ขอ ๖. ทํางานเปนทีม (T : Teamwork)
- ปฏิบัติงานรวมกับ บุคคลอื่น โดยประสานความแตกตางของบุคคล
และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
ขอ ๗. เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
- ปฏิบัติตนตามจรรยาขาราชการกรมควบคุม โรค I SMART อยาง
เครงครัดและปฏิบัติตามกฎหมาย และธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
ใหขาราชการกรมควบคุม โรค ปฏิ บัติตามจรรยาขาราชการดั ง กลา ว
ขางตนโดยครบถวน การไมป ฏิบัติตามจรรยาขาราชการอั นไมใชความผิดทาง
วินัย ใหผูบัง คับบัญชาตัก เตือ นกอนนําไปประกอบการพิจ ารณาแตงตั้ง เลื่อ น
เงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
ทั้งนี้ ใหหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และขาราชการปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
อนึ่ง ใหลูกจาง และพนักงานราชการของกรมควบคุมโรค ถือปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการกรมควบคุมโรคนี้ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
(นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กลไกการขับเคลื่อนและบังคับใชขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมควบคุมโรค ทุกคน
มี ห น า ที่ ต อ งศึ ก ษา ทํ า ความเข า ใจ และปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่กรมควบคุมโรคอาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติมตอไปดวย
๒. ผูบัง คับ บัญชาตองยึดมั่นในการปฏิบัติตามขอบัง คับวาดวยจรรยา
ข า ราชการกรมควบคุ ม โรค พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่ อ เป น แบบอย า งที่ ดี สํ า หรั บ
ผูใตบังคับบัญชา และถือเปนหนาที่ในการสรางเสริมและผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
๒.๑ สื่อสารใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางทุกคน
รับ รูและเขาใจขอบัง คับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุม โรค พ.ศ.
๒๕๕๓
๒.๒ เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติ
ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๓ ใหคําปรึก ษาแนะนําเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามขอ บัง คับ วา
ดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๔ สนับสนุน สงเสริม ยกยอง ใหรางวัลและพิทักษขาราชการ
ที่มีความประพฤติดี ใหเปนแบบอยางที่ดีในการยึดมั่นตอการรักษาจรรยา
ขาราชการ
๒.๕ ตรวจสอบ ดูแลพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด
หากมีพฤติกรรมที่สอวาไมปฏิบัติตามขอ บังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ใหตักเตือนและแกไขพฤติกรรมนั้น
๓. ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ อันมิใชเปนความผิดวินัยถือ
เป น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาจรรยาข า ราชการ ตามมาตรา ๗๙ ของ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน
แลวนําผลไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรื อสั่งใหผูนั้นไดรับ
การพัฒนา
๔. หากมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอบังคับว าดวยจรรยาขาราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ในเรื่อ งใด อาจเสนอเรื่อ งที่เ ปนปญหาดังกลาว ให
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรคนําเสนอ เพื่อขอคําวินิจฉัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมควบคุม โรค ในกรณีที่เ ปนเรื่อ งสําคัญ
คณะกรรมการจริยธรรมของกรมควบคุมโรคอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัยก็ได
๕. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรค กําหนดใหมี
ช อ งทางรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓
๖. ใหมีก ารทบทวนขอ บังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุม โรค
อยางนอย ๒ ปตอครั้ง
๗. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรครักษาการให
เปนไปตามขอบังคับนี้
๘. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่มีการประกาศคือวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๓ เปนตนไป
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ราชการ.(พิมพครั้งที่ ๔).กรุงเทพฯ
:สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. .
. (๒๕๕๒). คูมือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (การประชุมครั้งที่๒)
เรื่อง การจัดทําจรรยาขาราชการของสวนราชการ. กรุงเทพฯ
: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. .
. (๒๕๕๓). คูมือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการ. (พิมพครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ
:สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
. (๒๕๕๓). แนวทางการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ.(พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ
:สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. (๒๕๕๑). พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โกลบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น.
. (๒๕๕๒). รางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน.
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. คานิยมหลัก(Core Value)ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ.

บันทึกกิจกรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่

วันเดือนป

กิจกรรม

ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมควบคุมโรค
ผูรับรอง

 ศูนยบริการรวม สํานักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค (อาคาร๑ ชั้น๑)
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๘/๒๑ ม.๔ ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๓๙๗
 กลองรับความคิดเห็น /ขอรองเรียน กรมควบคุมโรค
 เว็บไซต
http://www.ddc.moph.go.th
 อีเมล
email: epet@ddc.moph.go.th

ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียน
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ทางเว็บไซต http://www.nccc.thaigov.net/
 ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ทางเว็บไซต http://www.mahadthai.com/
 ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต http://www.1111.go.th
 ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศปช.)
อาคาร ๖ ชั้น ๘ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


