
 
 
 
 
 

ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

พ.ศ. 2557 
----------------------------------------------- 

  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกอื่น โดยคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น เพื่ อให้ทัดเทียมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนการน าไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ และ
ปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกจึงได้ก าหนดข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พ.ศ. 
2557  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการก ากับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ดังต่อไปน้ี 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

  ข้อ ๑ จรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกจัดท าขึ้นเพือ่ก าหนดหลักการและแนวทางความประพฤติทีพ่ึงกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกรมพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ ค าว่า "จรรยาข้าราชการ" หมายความว่า ข้อก าหนด
ความประพฤติ สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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หมวด 2 
จรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจรรยาทีส่มควรให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
ถือปฏิบัติดังนี ้
  ข้อ 4 ซื่อสัตยส์ุจริตและรับผิดชอบ 
   ๔.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
   ๔.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของ
ทางราชการมากกว่าส่วนตน 
   ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
   ๔.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ และอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
  ข้อ ๕ ยืนหยัดและยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยดึถือความถูกต้องเทีย่งธรรม 
   ๕.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่
ดีของประชาชน 
   5.3 มีสัจจะและไมส่ัญญาใดๆ กับบคุคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรอื
ความก้าวหนา้ของตนเอง 
   5.4 ไม่ตกอยู่ใต้อทิธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจทีไ่ม่ถูกต้อง
ในการท างานตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน 
   5.5 อุทศิตน กล้าตัดสนิใจ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   5.6 ท างานโดยยึดมั่นหลักการ จรรยาวิชาชีพและจรยิธรรม โดยไม่
โอนออ่นตามอิทธพิลใด 
  ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
   6.1 บริการประชาชนดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
   6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอือ้อาทร และมีจิต
บริการต่อประชาชนอยา่งเท่าเทียม 
   6.3 ไม่กระท าการใดอนัเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือก
ปฏิบัติอย่างไมยุ่ติธรรม 
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  ข้อ 7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   7.1 เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
   7.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลขา่วสารของทางราชการที่เป็นความลับและไม่
ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 
   7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ ์วิธีการปฏิบัติงานหรือขอ้มูลการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายตอ่การเข้าถึงข้อมลู เพื่อให้ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
   7.4 ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ขั้นตอน รวมทั้งเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
 
  ข้อ 8 มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน 
   ๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่
ถูกต้อง และเป็นธรรม 
   ๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมดัระวัง รวดเร็ว 
ทันเวลา และมีคณุภาพ 
   ๘.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และช านาญใน
การปฏิบัติงานมีความคดิริเริ่มทีท่ันสมยัเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ 
   8.4 ประสานงาน รวมพลังสามคัคีกับทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   8.5 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่
ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน 
   8.6 ใฝ่ใจและเรียนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศกัยภาพการท างาน
ของตนเอง 
 
  ข้อ 9 ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๙.1 ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน โดยยึดมั่นค่านยิมใน
ความเรียบง่าย ขยัน ประหยัด ให้เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 
   9.2 ด ารงชีวิตแบบมีเป้าหมาย และด าเนินการสู่เป้าหมายด้วย
ความพยายามโดยไม่เบยีดเบียนตนเองและผู้อืน่   
 



4 
 

หมวด 3 
กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการและการบังคับใช้ 

  ข้อ ๑๐ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
  ข้อ ๑๑ ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการ โดย
ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและปฏิบัติตาม
จรรยาของข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ข้อ ๑๒ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัด
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ 
และยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
  ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมใน
โครงการต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 
  ข้อ ๑๔ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา 
เพื่อประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ข้อ 15 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้างในสังกัดกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าว  
และให้ถือเรื่องจรรยาข้าราชการ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการพิจารณาความดีความชอบ
ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

นายธวัชชัย  กมลธรรม 
(นายธวัชชัย  กมลธรรม) 

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
 
 


