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จังหวัดปตตานี

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ปูองกัน ปราบปราม และ สราง
เครื อ ข า ย) ในการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ ง เน น การปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ให เ ข ม แข็ ง และ
มีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
สากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนําสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว ไดจัดทําคูมือระบบการปองกันการละ เวนการปฏิบัติหนาที่ใน
ภารกิจ หลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบ ริหารในหนวยงาน ผู ปฏิบัติงานในภารกิจ หลักและภารกิ จ
สนับสนุนของหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหาด มีแนวทางการปฏิบัติตน ตามหลักจรรยา
ขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการ
พลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคลองกับการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปูองกันการละเวนการปฏิบัติ หนาที่ในภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหาด โดยเครงครัด ขอขอบพระคุณคณะทํางาน
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการใหความรู คําแนะนํา ประสบการณการทํางานที่เปน
ประโยชนตอการจัดทําคูมือเลมนี้ เพื่อประโยชนแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ใหมีความรูความเขาใจ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง
สามารถ แกไขสถานการณไดอยางทันทวงทีและสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม

คณะทํางานจัดทําคูมือระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมลาน
ตุลาคม 2563

บทที่ 1
บทนํา
1.1 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนวาระ
สําคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พรอมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากร ทุกดาน ที่จําเปน
สําหรับการขับเคลื่อนอยางเหมาะสม พอเพียง สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและ
การปูองกันการทุจริต คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชนของ ประเทศชาติ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม นโยบายคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุข (ศาสตราจารย
คลิ นิ กเกี ย รติ คุณนายแพทย ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร) และแนวทางการดํ าเนิ น งาน ของปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยา
ขาราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและ ปฏิรูป
ประเทศ มีคานิยมรวม คือ ซื่อสัตย สามัคคีมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโปรงใส กลาหาญ ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ยึด 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (1) ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการ (3) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตรนี้ใชกลยุทธ “ธรรมาภิบาล” เปนหลักในการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
และ 12 ที่กําหนดทิศทางการบริหารราชการแผนดินที่มี ประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น (3) มีการกระจายอํานาจที่
เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคลองกับการอภิบาลระบบ การบริหารงานที่โปรงใสของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข
(ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ใหความสําคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ หารจั ดการของหนว ยงานทุกระดับ กํ าหนดคานิย มรวมคือ ซื่ อสั ตย สามัคคี มี ความรับ ผิด ชอบ
ตรวจสอบได โปรงใส กลาหาญทํ าในสิ่งที่ ถูกตอง ตลอดจนแนวทางการบริห ารงานของ ปลัด กระทรวง
สาธารณสุข เนนหลักการทํางาน 3 ส. คือ สําเร็จ ความสุข และสรางสิ่งดี ดวยองคประกอบ (3I คือ
Information Innovation and Integrity)
1.2 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ดวย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบดวย การปลุกจิตสํานึก การปูองกัน การปราบปราม และการสราง

เครือขาย สาระสําคัญไดดังนี้ – ปลุกจิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดดานการตอตานการทุจริตที่ตัว
บุคคล สรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม - ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ เขมแข็ง - ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อตอการทุจริตและปดชอง
โหวกําหนดมาตรการ ลงโทษ ผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม - สรางเครือขาย สรางกลไกภาค
ประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และ สรางความเขมแข็งของกลไกการ
ตรวจสอบ

1.3 การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ภายใตหัวขอ “ตอตานการทุจริต สรางจิตสํานึก คนสาธารณสุขไมโกง”นับเปนความภูมิใจของขาราชการ และ
เจาหนาที่ทุกคนที่รวมกันประกาศจุดยืนอยางชัดเจน ในการไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น และรวมสราง
วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอยางจริงจัง สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต กําหนดเปนวาระเรงดวน และเปนวาระแหงชาติมุงมั่นในการแกไข
ปญหาการทุจริต ตองการใหคนไทยไมโกงยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception
Index : CPI) มุงสรางความสุขใหประชาชนควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
สรางความตระหนักดานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตและนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิ ต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐ บาลที่กําหนดหั วขอหลักในการ
รณรงควันตอตานคอรรัปชั่นสากล 1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) รัฐบาลภายใตการน าของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
ใหความสําคัญและผลักดันใหการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยสงเสริมการบริหาร
ราชการแผน ดินที่ มีธ รรมาภิบ าลยึ ดหลั กการ บริห ารจั ดการที่ ดี ยุ ทธศาสตรชาติว าดว ยการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556- 2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เปนระบบการประเมินการ

บริหารงานราชการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดจะชวยฟนฟูและชวยสงเสริมการตอตานการ
ทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการ ไทย โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและองคการ
มหาชน จํานวน 8,293 หนวยงาน ที่จะรวม ผนึกกําลังการตอตานการทุจริต ปดหนทาง ปดชองวางการ
กระทําการทุจริต แนวคิดการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น
ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของ
ประเทศไทยเปนหลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริต คอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุ
สวนใหญเกิดจาก (1) การดําเนินงานของระดับบุคคล (2) ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร (3) ลักษณะงานที่
เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นและการรับสิ่งของตางๆ ซึ่งลวนแลวแตเปนวิธีการ บริหารจัดการภายในองคกร
ที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ใหกลายเปน สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหาร
และเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ การมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกรจะเปนสิ่งที่ยาก ตอการดําเนินงาน แตเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองสรางตองทําใหเกิดขึ้น เพื่อน าไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงาน น า
ไปสูการทําใหสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต คอรรัปชั่น และเกิดแนวรวม
ในการตอตานการทุจริต ไมยอมรับใหมีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการ ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ปูองกัน
ปราบปราม และสรางเครือขาย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการ ปูองกันการทุจริต ให
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ
หนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให การประเมิน
ITA เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (กําหนดเปน
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในมิติภายใน มิติการ พัฒนา
องคกร น้ําหนักรอยละ 5) นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหการประเมิน ITA เปนตัวชี้วัดเนนหนัก
ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขผาน
เกณฑประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เฉพาะ หลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เชนเดียวกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ไดกําหนดเปูา
หมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่มคาคะแนน CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยูที่กลไกของ
ภาครัฐเปนสวนใหญ และคา CPI นี้ ยังเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสรางภูมิคุมกันของสังคมไทย คือ การ บริหารจัดการที่โปรงใส
ตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1.1 ระเบียบ ขอบังคับที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
2. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4. การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม
5. การมุงผลสัมฤทธิ์
และตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุขาราชการพล
เรื อนสามั ญ ผู ใดไม ป ฏิ บั ติตามจรรยาข า ราชการอัน มิ ใชเปน ความผิดวิ นัย ใหผูบังคับ บัญ ชาตักเตือนนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
(2) พระราชกฤษฎี กาว าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดขอบังคับตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือการติดตอประสานงานระหวาง
สวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่
จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรีกําลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน

หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิ บัติร าชการที่เกี่ย วของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานใน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานใดและ
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไดหรือสวนราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไวแต ก.พ.ร. เห็นวาเปน ระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวน
ราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่นมีหนาที่ตรวจสอบ
วากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอนหรือความลาชาตอ
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะผู
ประเมิ น อิ ส ระดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการของส ว นราชการเกี่ย วกั บ ผลสั มฤทธิ์ข องภารกิ จ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ให สวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ
ประโยชน และผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
(3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐานทาง จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตาม ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบใน
การดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรง แหงการกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง
วินัย ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ ขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวเห็นวา
ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตอง ปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อให หนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวงขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึง
ตองมีคุณธรรมซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเปนการอัน
พึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและ ตนเอง ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความ

ประพฤติที่ดีงามสมกับความเปน ขาราชการใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของ
สํานักงานผูตรวจการ แผนดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
หมวด ๒ จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไม
ถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดาเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการ
(4) จรรยาขาราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการใหบริการดานการแพทย
และสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน
สอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการซึ่งตอง
มีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ขอ ๑ ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
ขอ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
ขอ ๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค
ขอ ๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
ขอ ๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ขอ ๖ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมินความโปรงใส ของ
หนวยงานของรัฐใน ๓ มิติคือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
มิ ติ ข องการดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติขอ มูล ข า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลั ก ษณะของการ
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปน
สวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผล
จากหนวยงาน ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนา
ระบบบริหาร ราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร ง ใสหน ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ค า และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเป น

กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่ งเดีย ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนว ยงานภาครั ฐที่กํา หนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้ ประโยชนตอภาคประชาชน ๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสาร
และกระบวนการท างานอื่นๆ จาก เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการท างาน
ของหนวยงานภาครัฐได ๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม ๕.
สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใชชองทาง
ผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
๑. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
การ ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาว เปน ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความ พรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือ เพื่อกิจการอื่น
๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของ หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดง
ถึ งความโปร งใสของหน ว ยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยข อมูล ขา วสาร การมีสว นรว มของ
ประชาชนและ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑ
มาตรฐาน ความโปรงใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก
5.๑ การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
5.2 การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
5.3 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 5.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก ๑. การ

กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน ๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่
กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ ๔. การ
จัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน ๕. การประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ๖. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชนซึ่งเปนการ
สะทอนใหเห็นถึง เปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ และการ
ตรวจสอบการใช อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคกรจะนํามาใชในการบริหารงานบุคคล
เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวการมอบหมาย
หนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
นาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึง
เปาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกตองมากขึ้นเนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสู มาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ทั้งผูป ฏิบัติงานและผูบริห ารองค กรไดรวมกั น
กํ า หนดไว เ พื่ อ คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ ง านและความเจริ ญ ก า วหน า ขององค ก รมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหาร
องคกร เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวการ
บริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวบุคคลใน องคกร นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การ
บรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
ไดคนดี มีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการที่องคกรจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะเป น ข อมู ล ที่ องค กรนํ า ไปใช ในการพิ จ ารณาการเลื่อนขั้ น เลื่อ นตําแหนง การพั ฒ นา ประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพนักงาน และการใหพนจากงาน โดยทั่วไปแลวการที่จะทําใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคกรมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวน
หนึ่ ง ขึ้ น มาใช ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผล ซึ่ ง หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ต อ งใช ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยาง
เดียวกัน โดยองคกรตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑที่ชัดเจนกอน แลวเมื่อดําเนินการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลจึ ง เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานที่ อ งค ก รได กํ า หนดไว ม าตรฐานการ
ปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พอใจหรื ออยูในระดั บ ที่ ผู ป ฏิ บั ติง านส ว นใหญ ทํา ได การกํา หนดมาตรฐานการปฏิบั ติงานจะเป น ลัก ษณะ
ขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา ในงานที่ตองปฏิบัติโดยจะมีกรอบในการพิจารณา

กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท อาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพ องคกรจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ
3.2 วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง
ในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA หมวด 6
การจัดการกระบวนการ) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ
เสร็ จ รวดเร็ ว ทั น ตามกํ า หนดเวลานั ดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุข อกํา หนดที่ สําคั ญของ
กระบวนการ
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิ จารณาถึ งประโยชนที่ องคกรและบุ คคลในองคกรจะไดรั บจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานขึ้ น ใช ซึ่ งมี ดว ยกัน หลายประการ ไมวาจะเปน ทางดานประสิทธิภ าพ การปฏิบัติงานการสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.1 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบ ผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมาก ขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
3.3.2 ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะ เกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความ ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3.3.3 ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มี
คุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนด รายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ ผูปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโย
ชนตอการเพิ่มผลผลิต
3.3.4 ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุมการ
ปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถ มอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงาย ชวยใหสามารถดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานไดงายขึ้น และสามารถควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.3.5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหการประเมินผลการ
ปฏิ บัติงานเป นไปอยา งมีห ลั กเกณฑ ปู องกัน ไมใหมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานดว ยความรูสึก การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับ
ผลการประเมินไดดีขึ้น
3.4 ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
๑. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาท าการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใด จากตําแหนงนั้น ไมวา
จะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับ นโยบาย
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคกร
๓. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแกผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน ใน
ตําแหนงนั้นๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
๔. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของมาตรฐาน
การปฏิบัติ งาน เกณฑที่องค กรมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา
ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได
๒. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดย
สวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลา
และทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยคุณภาพ
หรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ ดังนั้น การกําหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตน
อยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย ตอภาพลักษณขององคกร และขวัญกําลังใจ
ของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ใน
องคกรมีความเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง

คํ านึ งถึ งสิ่ ง สํ า คั ญ บางประการ นั่ น ก็ คือตองเป น มาตรฐานที่ผูเกี่ย วของทุกฝายสามารถยอมรั บ ได โดยทั้ ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามที่กําหนดไวลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต หรือ
หนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได มีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษร มีการเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจ
ตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดกลาวคือ ควรตองมีการทบทวน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกปทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติ งานไดดําเนินการไปตามแผนที่
กํ าหนดไว หรื อถ า จะให ความหมายที่ ชี้ ใหเห็น ถึงบทบาทของผูควบคุม ชัดเจนขึ้น ก็ห มายถึง การบังคับ ให
กิจ กรรมต า ง ๆ เป น ไปตามแผนที่ กํา หนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็น ไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็
จะไม บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค ที่กํา หนดไว การควบคุม อํานาจแบงตามลักษณะของสิ่ง ที่ถูกควบคุม ออกเปน ๕
ประเภทดวยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control)
และควบคุ มให ผ ลผลิ ตที่ ได มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรีย กวาการควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว และใหเปนไปตามกําหนดการ
โครงการ ควบคุ ม และบํ า รุ ง ขวั ญ เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ความประพฤติ ความสํ า นึ ก ในหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดวย
๓. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแกการควบคุมการใชจาย (Cost-Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแกการควบคุม การใช
จายทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณเครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา ของ
โครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การ
ควบคุมกํ ากับดูแลเทคนิ คและวิ ธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิ ชาที่กําหนดไว สําหรั บการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย ความสําคัญของการติดตามและการ
ควบคุม ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้
๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่
สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญ
ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม
เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่
มุงหวังดังกลาว จึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลา และคาใชจายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด
เพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผู นิเทศงาน
และผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่
เลี้ยงมาชวยแนะนําชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ก็ จะมีมาก
ขึ้น
๔. ชวยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไดโครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดี
พอ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงไดและหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่
เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
๕. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้น
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแกไขไดอยางถูกตอง
๖. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรม
สูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือแมกระทั่งผูบริหารมอง
ไม เ ห็น เปาหมายไดชัดเจน ไม อาจปฏิ บัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุม
โครงการ จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถ
เปรียบเทียบและทําการควบคุมได กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของ
กระบวนการบริหารและ กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนด
ไวการติดตามและการ ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ
กลาวคือ เมื่อมีการ ติดตามดูผลการท างานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงาน

ดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมี
การติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได

บทที่ 4
การติดตามตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
1. ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนภาคปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
(Flow Chart )
ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนภาคปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน ติดตามตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหาด

1. 1. เปิ ดเผย1.เปดเผยหลักเกณฑขั้นตอน

วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย คือ แนว
ทางการดําเนินงานการดูแลบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

2. กําหนดขั้นตอน และการปฏิบัติงานของแตละขั้นตอนพรอมขออนุญาต
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการดูแล
บํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

