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จรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ท่ีมาและความสําคัญ 

“งานราชการ  คืองานของแผนดิน”  การทํางานราชการเปนการกระทํา
เพื่อประเทศชาติและประชาชน  มิใช เพื่อประโยชนสวนตนหรื อพวกพอง 
“ขาราชการ” จึงไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน  โดยใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานดวยความ
เช่ือถือไววางใจและคาดหวังจากประชาชนวาตองรับผิดชอบ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ  โดยยึดถือความ
ถูกตองเปนธรรม ซื่อสัตย รับผิดชอบ เสียสละ มีจริยธรรมสูงในการทํางานและ
ปฏิบั ติตนเปนแบบอยางที่ ดี  เพื่อให เกิดประโยชนสุขตอประชาชนและตอ
ประเทศชาติอยางแทจริง 

กรมควบคุมโรค ในฐานะสวนราชการที่รับใชประเทศชาติและประชาชน  
มุงหวังใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอยาง
ขาราชการที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนขาราชการ  
และเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙  และหมวดที่ ๕ สวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดิน มาตรา ๗๘(๔)และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา๗๘ และมาตรา๗๙ ที่กําหนดใหสวนราชการมีขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการของสวนราชการเพื่อเปนมาตรฐานพฤติกรรมอันดีของขาราชการในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  จึงไดเขารวมกับสํานักงาน 
ก.พ.ในการพัฒนาองคความรูดานการจัดทําจรรยาขาราชการมาอยางตอเน่ืองต้ังแต
ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เพื่อผลักดันใหการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ขาราชการดังกลาวเกิดผลสัมฤทธ์ิ  อันจะเปนเสมือนคํามั่นสัญญาตอสาธารณชนใน
การปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาวิชาชีพขาราชการ  และ
สรางความศรัทธาเช่ือมั่นของประชาชนที่มีตอองคกรใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน 

จากหลักการและความสําคัญดังกลาว   กรมควบคุมโรคจึงดําเนินการ
จัดทําจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรคข้ึน  โดยนําคานิยมหลักตามจรรยา



 

ขาราชการพลเรือนที่ตองยึดถือ ๕ ประการ ไดแก ๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําใน
สิ่งที่ถูกตอง  ๒) ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ ๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได  ๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
และ ๕) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

รวมถึงนําคานิยมหลักของประเทศเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่ ดีของ
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย การดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาประกอบกับมาตรฐานคุณธรรมหลักของ       
กรมควบคุมโรค คานิยม(SMART) และสมรรถนะหลัก (I SMART) เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําจรรยาของกรมฯ ซึ่งไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากทั่วทั้ง
องคกรแลว จึงไดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 
คือ “I SMART สูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ” ดังน้ี 

I  : Integrity  ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตรวจสอบได 
S : Service Mind  มีจิตใจบริการ ไมเลือกปฏิบัติ 
M : Mastery  ทํางานอยางมืออาชีพ โดยประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
A : Achievement Motivation  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
R : Relationship  นํ้าใจเปดกวางเปนพ่ีเปนนอง 
T : Teamwork  ทํางานเปนทีม 

 

สูการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
 

และมีการประกาศใชขอบังคับน้ีเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตอมาจึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ น้ีข้ึน เพื่อใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค
ทุกคน  สามารถนําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการฯดังกลาวไปปฏิบัติไดอยาง
พรอมเพรียง มีมาตรฐาน และเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ “การเปน
ขาราชการที่ดีของประเทศชาติและประชาชน” ตอไป 

นิยามศัพท 

 กอนเขาสูการปฏิบัติ   ผูใชคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ควรมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
ความหมายของคําตางๆ ดังน้ี 

“คานิยม" (Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นวาเปนสิ่งที่สําคัญมากกวา
สิ่งอื่นๆ ในกาลเทศะหน่ึงๆ แตกตางไปตามกลุมบุคคลและวัฒนธรรม เชน การมี
การศึกษาสูง ความกตัญูตอบิดามารดาและครูอาจารย ในบางสังคมและ
วัฒนธรรมเห็นวาสองสิ่งน้ีสําคัญมากแตบางสังคมเห็นวาการศึกษาสูงๆไมสําคัญ 
สวนความกตัญูเปนสิ่งสําคัญในอันดับตํ่าๆ เน่ืองจากมีสิ่ งอื่นสําคัญกวาความ
กตัญู เชน ความรับผิดชอบตอสวนรวม และความเสียสละ เปนตน 

“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นวาดีงามมาก มีประโยชน
มาก และเลวนอย มีประโยชนนอย ในกาลเทศะหน่ึงๆ เชน ความเอื้อเฟอ ความ
อดทน ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนาที่ การมีระเบียบ 
วินัย เปนตน  สิ่งที่เปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจจะแตกตางกัน การที่บุคคลใน
สังคมจะเห็นวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนสิ่งที่ดีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ศาสนาและการศึกษาของสังคม 

“จริยธรรม”(Morality) เปนระบบของการทําความดี ละเวนความช่ัว  
มีทั้งปจจัยนําเขา (Input) ซึ่งเปนปจจัยเชิงเหตุทั้งทางดานจิตใจและสถานการณ
ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปจจัยสงออก (Output) ซึ่งเปนผล
ของการมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม  ซึ่งผลน้ีอาจอยูในรูปแบบทั้งจิต
ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลผูกระทํา  และผลตอบุคคลอื่น  ตอกลุม  ตอ
สิ่งแวดลอม และตอโลก  จริยธรรมจะเกิดข้ึนเมื่อคานิยมหรือคุณธรรม ต้ังแต ๒ ตัว
ขัดแยงกนั ทําใหบุคคลตองตกอยูในสภาพที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในการเลือก
ที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือคานิยมตัวใดตัวหน่ึง เชน ความกตัญูตอบุคคล 
ขัดแยงกับความรับผิดชอบตอหนาที่  เปนตน บุคคลที่ตัดสินใจเลือกคุณธรรมหรือ
คานิยมตัวที่มีประโยชนแกสวนรวมมากกวาที่เปนประโยชนแกเฉพาะตนหรือพวก
พองในกลุมเล็ก ๆ จึงมักเปนบุคคลที่มีจริยธรรมสูง  ดังน้ัน  จริยธรรมจึงมี



 

ความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของการกระทําความดีละเวน
ความช่ัว (Piaget,๑๙๓๒: Kohlberg,๑๙๗๖) 

 “จรรยาบรรณ” (Code of conduct) หมายถึง หลักความประพฤติ
อันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม เปนจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่
กลุมบุคคล แตละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลักเพื่อใหสมาชิกในสาขาอาชีพ
น้ัน ๆ ยึดถือปฏิบัติ (คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาสังคมวิทยา, ๒๕๔๑) 

“จรรยาขาราชการ” เปนพัฒนามาจากรากฐานคานิยมหลักที่บุคคล
ภาครัฐยึดถือ  ซึ่งสวนใหญเปนสิ่งที่สังคมคาดหวังในขาราชการ  และสวนใหญจะ
สอดคลองกับจริยธรรมคุณธรรมหรืออุดมการณซึ่งเปนหลักสากลที่มวลมนุษยทั่ว
โลกเห็นวาดีงามและสําคัญ และเน่ืองจากอาชีพขาราชการเปนอาชีพที่สังคม
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 ทั้งน้ีเพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแหงอาชีพขาราชการ  อีกทั้งเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

“โปรงใส  ตรวจสอบได”  หมายถึง  การปฏิบัติงานอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  ปฏิบัติงานอยางยุติธรรม  และซื่อสัตยตอ
ผูรับบริการ  รวมทั้งมุงมั่นทุมเทปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มาตรฐาน  โดย
คํานึงถึงผลสําเร็จของงาน วิธีการทํางาน การใชทรัพยากร และผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของตน 

“ไม เลือกปฏิบัติ” หมายถึง  ความต้ังใจและความพยายามของ
ขาราชการในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนตลอดจน 
หนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน 

“ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง” หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกตอง เที่ยงธรรม  ยึดมั่นในหลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม โดยไมโอน
ออนตออิทธิพลใดๆ แมจะเสี่ยงตอความมั่นคงในหนาที่ของตน 

“มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดี
หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของ
ตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทา
ทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

“ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึง  การปฏิบัติตนดวย
ความเรียบงาย มีความประหยัด อดออม  พอประมาณ  เหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง มีเหตุมีผล  สรางภูมิคุมกัน  ยึดมั่นหลักคุณธรรมใน
การดํารงชีวิต 

“เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ” หมายถึง  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีใน
การเคารพกฎหมายและกฎของสังคม  จงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เคารพสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากร
อยางมีคุณคา  มีความตระหนักรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เจตนารมณของคูมือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

และขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
เพื่อใหขาราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจางของกรมควบคุมโรค

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน   
ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  รักษามาตรฐานงานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ   
โดยถือประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ต้ัง  ตามภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค  
วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรม
ควบคุมโรค มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒.เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติและสงเสริมการรักษาจรรยาของ
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมควบคุมโรค ใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรม
ควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการรักษาจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค 
 ๑. จํานวนผูกระทําผิดจรรยาขาราชการ 

๒. จํานวนเรื่องที่รองเรียน 
๓. จํานวนเรื่องที่ไดรับการชมเชย 
๔. จํานวนบุคลากร/หนวยงานที่ไดรับรางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

๑. บุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตาม
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 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไดรับบริการการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

ฉะน้ัน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน และไดรับความเช่ือถือศรัทธาจากบุคคล
ทั่วไป จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค 

อา ศัยอํ า นาจตามความ ในม าตรา  ๗๘  และมาตร า  ๗๙ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมควบคุมโรคจึงได
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ไวเพื่อเปน
กรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของขาราชการกรมควบคุมโรคใหเปน
แบบอยางที่ดีงาม ทรงไวซึ่งเกียรติ และศักด์ิศรีความเปนขาราชการที่ดีของกรม
ควบคุมโรค ดังตอไปน้ี  

“I SMART สูการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ” 
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)  
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นพัฒนาตนเองและงานอยางตอเน่ือง  ใหมี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน 
ขอ ๕.  นํ้าใจเปดกวางเปนพ่ีเปนนอง (R : Relationship)  
 - ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวมมือรวมใจ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปนพี่

เปนนองสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันของผูรวมองคกร และองคกรอื่น 
ขอ ๖.  ทํางานเปนทีม (T : Teamwork) 
 - ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น โดยประสานความแตกตางของบุคคล 

และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 
ขอ ๗.  เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ  
 - ปฏิบัติตนตามจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค I SMART อยาง

เครงครัดและปฏิบัติตามกฎหมาย และธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 
ใหขาราชการกรมควบคุมโรค ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการดังกลาว

ขางตนโดยครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันไมใชความผิดทาง
วินัย  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนกอนนําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อน
เงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูน้ันไดรับการพัฒนา 

ทั้งน้ี ใหหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และขาราชการปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓  

อน่ึง ใหลูกจาง และพนักงานราชการของกรมควบคุมโรค ถือปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการกรมควบคุมโรคน้ี โดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
(นายแพทยมานิต  ธีระตันติกานนท) 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กลไกการขับเคลื่อนและบังคับใชขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ         
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
๑. ขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางของกรมควบคุมโรค ทุกคน

มีหนาที่ตองศึกษา ทําความเขาใจ  และปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่กรมควบคุมโรคอาจกําหนดข้ึนเพิ่มเติมตอไปดวย 

๒. ผูบังคับบัญชาตองยึดมั่นในการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ .ศ.๒๕๕๓ เพื่ อ เปนแบบอยางที่ ดีสํ าหรั บ
ผูใตบังคับบัญชา และถือเปนหนาที่ในการสรางเสริมและผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓  ดังน้ี 

๒.๑ สื่อสารใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางทุกคน 
รับรูและเขาใจขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๒.๒ เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติ
ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.๓ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับวา
ดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.๔ สนับสนุน สงเสริม ยกยอง ใหรางวัลและพิทักษขาราชการ
ที่มีความประพฤติดี  ใหเปนแบบอยางที่ดีในการยึดมั่นตอการรักษาจรรยา
ขาราชการ 

๒.๕ ตรวจสอบ ดูแลพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
หากมีพฤติกรรมที่สอวาไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ใหตักเตือนและแกไขพฤติกรรมน้ัน 
๓. ขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจาง  ผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับ

วาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ อันมิใชเปนความผิดวินัยถือ
เปนความผิดเกี่ยวกับการรักษาจรรยาขาราชการ ตามมาตรา ๗๙ ของ



 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน  
แลวนําผลไปประกอบการพิจารณาแตงต้ัง  เลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งใหผูน้ันไดรับ
การพัฒนา 

๔. หากมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ในเรื่องใด อาจเสนอเรื่องที่เปนปญหาดังกลาว ให
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรคนําเสนอ  เพื่อขอคําวินิจฉัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมควบคุมโรค  ในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ  
คณะกรรมการจริยธรรมของกรมควบคุมโรคอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัยก็ได 

๕. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรค กําหนดใหมี
ชองทางรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๓  

๖. ใหมีการทบทวนขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมควบคุมโรค 
อยางนอย ๒ ปตอครั้ง 

๗. ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของกรมควบคุมโรครักษาการให
เปนไปตามขอบังคับน้ี 

๘. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่มีการประกาศคือวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๓ เปนตนไป 
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 . (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). พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โกลบอลอินเตอรคอมมิวนิเคช่ัน.  
 . (๒๕๕๒). รางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน. 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน. คานิยมหลัก(Core Value)ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ. 

 
 



 

บันทึกกิจกรรม 
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

 

ที่ วันเดือนป กิจกรรม ผูรับรอง 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมควบคุมโรค 
 

 ศูนยบริการรวม สํานักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค (อาคาร๑ ชั้น๑) 
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 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 

ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ทางเว็บไซต http://www.nccc.thaigov.net/ 

 ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ทางเว็บไซต http://www.mahadthai.com/ 

 ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตร ี
ทางเว็บไซต http://www.1111.go.th 

 ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศปช.) 
อาคาร ๖ ช้ัน ๘ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


