ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

โรงพยาบาลหัวไทร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริ ตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrityand Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินที่
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหัวไทร เพื่อนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โรงพยาบาลหัวไทรได้ทบทวนทบทวนคู่มือระบบ
การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ หลักและภารกิ จสนับ สนุ น ของ
หน่ ว ยงานในสั งกั ดสานั ก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข มี แ นวทางการปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลั ก ระบบคุ ณ ธรรม (Merit System) อย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้อ งกันการละเว้นการปฏิบัติ หน้ าที่ ใ น
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโดยเคร่งครัดต่อไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลหัวไทร

สารบัญ
บทที่ 1 : บทนา
1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment)
บทที่ 2 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
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ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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บทที่ 1 : บทนา
1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลหัวไทรดาเนิ นงานตามนโนบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กาหนดให้การป้องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระสาคัญ ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่ จาเป็นสาหรับการ ขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ นโยบายแนวทางการด าเนิ น งานของ
รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกียรติคุ ณ นพ.ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร) และ
แนวทางการดาเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) ตลอดจน ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ สนับสนุ น การ
ปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีคา่ นิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ ก ารส่ง เสริ ม สุขภาพตามกลุ่ มวั ย (2)ยุทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก าร และ (3)
ยุทธศาสตร์ร ะบบบริหารจัด การ ซึ่ง ยุทธศาสตร์นี้ใช้ก ลยุ ทธ์ “ธรรมาภิ บาล” เป็นหลักในการด าเนิ น งาน
สอดคล้องกับทิศทางการพั ฒนาประเทศใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12
ที่กาหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ คือ (1)การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริต คอร์รัปชั่นและ (3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่ า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการ บริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่ าการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญกั บการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการของหน่วยงานทุกระดับ กาหนดค่า นิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความ รับผิด ชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่ง ที่ ถูก ต้อ ง ตลอดจนแนวทางการบริห ารงานของ
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข เน้น หลักการทางาน 3 ส. คือ สาเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี ด้ว ย
องค์ประกอบ (3 I คือ Information Innovation and Integrity)
1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลหัวไทรสนับสนุ นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ช อบ
ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุ ข ด้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิต สานึ ก การ
ป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย สาระสาคัญได้ดังนี้
ปลุกจิต สานึก สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิด ด้า นการต่อ ต้า นการทุ จริต ที่ตัวบุ ค คลสร้ า งพลั ง
คุณธรรม ขับเคลื่อนสังคม
ป้อ งกัน สร้างระบบคุ ณ ธรรม และยกระดั บ ความโปร่งใสในการด าเนิ นงานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
เข้มแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุ ง กฎ ระเบียบที่ เ อื้ อ ต่ อ การทุ จ ริ ต และปิ ด ช่ องโหว่ กาหนดมาตรการลงโทษ
ผู้กระทาผิด อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส และสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
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1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลหัวไทร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการ
และ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้
ความสาคัญใน การแก้ไขปัญหาการทุจริต กาหนดเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกงยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception
Index : CPI) มุ่งสร้าง ความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
สร้างความตระหนักด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนดหัวข้อหลักในการ
รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศ ไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทย
โปร่งใส
คาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหัวไทร
ข้าพเจ้า .................(กล่าวชื่อ).......................................ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมา อาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่กระทาการโกงแผ่นดินหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หากินบนความ
ทุกข์ยากของ
ประชาชน จะดาเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้าง
สุจริตชน เพื่อจรรโลงและนาพากระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรือ งวัฒนาสถาพรสืบไป
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็น
สาคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสาคัญและผลักดันให้การป้องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลั กการ
บริหาร จัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ ช าติว่ า ด้วยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 2(พ.ศ. 25562560)คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุ ณ ธรรมและ ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งการ ประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วย ฟื้นฟูแ ละช่ว ยส่ งเสริม การต่ อ ต้ า นการทุ จริ ต เชิง บวกในภาครั ฐให้ แ ก่ ร ะบบ
ราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของ หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จานวน 8,293 หน่วยงาน ที่
จะร่วมผนึกกาลังการต่อต้านการทุจริต ปิด หนทาง ปิดช่องว่างการกระทาการทุจริต
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นได้ก าหนด
องค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็น หลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุ จริตคอร์รัปชั่ นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จาก (1) การดาเนินงานของระดับบุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ(3) ลักษณะงานที่เอื้อ
ให้เกิดการ ทุจริตคอร์รัปชั่ นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์ กรที่
นาไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายใน องค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงาน แต่เป็นสิ่ง
สาคัญที่ต้องสร้างต้อง ทาให้เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน นาไปสู่
การทาให้สังคม ชมชน และ ประเทศ เกิดความตระหนักถึงภั ยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่ว มใน
การต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้ มีการทุจริตในสังคม ชุมชนโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิต ส านึ ก
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต
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ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่ า นกระบวนการประเมิ น คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานขอ ง
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้การประเมิน ITA
เป็นตัวชี้วัดตามคารับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวด (กาหนดเป็นตัวชี้วัด
ที่ 8 ระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน มิติการพัฒนาองค์ กร
น้าหนักร้อยละ 5) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ ข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผ่ า น
เกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ก าร
ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้วยการป้องกัน และ ปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2570)ได้
กาหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่ มค่า คะแนน CPI (Corruption Perception Index)ซึ่งอยู่
ที่กลไกของภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่ และค่า CPI นี้ ยังเป็นหนึ่ ง ในเป้าหมายหลั กของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้าง ภูมิคุ้มกันของสั งคมไทย คือ การบริ ห าร
จัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดข้อ บั ง คั บว่ า ด้ วยจรรยาข้ า ราชการเพื่ อ ให้
สอดคล้อง กับลักษณะของงานในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักจรรยาข้าราชการ
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการ
พล เรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอั นมิใช่เป็นความผิดวิ นัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นาไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
สานั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดข้ อ บั ง คั บ ตามพระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้ องกั บการบริก ารประชาชน หรือการติดต่อ ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจั ดท าแผนภู มิ ขั้น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การ
รวมทั้ง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือสมควร
ที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานใน
ระหว่างส่วนราชการด้ว ยกั น ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ ของงานแต่ ละงานและ
ประกาศให้ ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของ
งานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการ
ได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาที่ ล่ าช้าเกิน สมควร ก.พ.ร.จะกาหนดเวลา
แล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้น ต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็ นไปอย่ างมี ประสิทธิภ าพและเกิ ดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอน
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มีหน้าที่ ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน
หรือความ ล่าช้าต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของส่วนราชการอื่น หรือไม่ เพื่อดาเนิน การปรับ ปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี
ความ จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบ เรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจั ด
ให้มี คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บ ริก าร ความพึงพอใจของประชาชนผู้รั บ บริก าร ความคุ้มค่ าในภารกิ จ ทั้งนี้ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริหารงาน บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นใน
ตาแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้ นสังกั ดได้รับจากการปฏิบัติง าน
ของข้าราชการผู้นั้น
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยที่ รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้
มาตรฐาน ทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาการฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติต าม มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาผิ ด ทางวินัย ก.พ. ในฐานะองค์ กรกลาง
บริหารงานบุค คลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็น ว่ าตาแหน่งข้าราชการพลเรือ นทุ ก
ตาแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่ วนที่ตนรับผิดชอบ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น
การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึง ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอัน พึง
ทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิ ด แก่ ส่ว นรวมและตนเองและศี ลธรรมซึ่งเป็ นการอั น พึ งเว้ น เพราะเป็นโทษแก่
ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้า ราชการพลเรือ นอั นเป็น ความประพฤติ ที่ดีงามสมกั บ
ความเป็นข้าราชการ อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะน าใน
การจัด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง ประมวลจริย ธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริ มให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มี
การฝ่าฝืน ประมวล จริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ดังนั้น บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก
ตาแหน่งจึงมีหน้าที่ ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความ
เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลั กของ มาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ ดารงต าแหน่ง ทางการเมืองและเจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ ๙
ประการของสานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน ดังนี้
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบ
ค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ คาแนะน าให้
หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดมาตรฐานทาง จริยธรรมขึ้น
เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ น เพื่อ ให้ข้าราชการทั้งหลายเกิด สานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมใน
หน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไววางใจและเชื่อมั่ นของปวงชน และดารงตนตั้ง มั่น
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หมวด 2
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่าง
น้อยต้อง วางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระทาการ
ดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทานั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
จะ กระทาการนั้นมิได้
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(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน ดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่ หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของ
หัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง มิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทาของการ
เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
(4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตาม (๒ ของข้อนี้ หรือมีการเสนอ
เรื่องซึ่งมีลักษณะตาม(๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทา ดังกล่าว และ
บันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑)อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกาลังความสามารถที่มี
อยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า ส่วน
ราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็น จริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อกษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ ต่อไป
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่ น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อน
ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่าง จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความ
เคลือบแคลง หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน

9
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติ
ตามนั้น
(๔)
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่ นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักใน
กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทาการ อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีขอทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี
อานาจ หน้าที่แล้ว
(3) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีที่เห็นว่ามติ
คณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ์ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดย มีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
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(๒) ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุ ค คล
ไม่กระทาการให้ กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตาม กฎหมาย
(๓) ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอั ธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความ คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้ น
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิ ทธิและเสรีภาพได้เช่นเดี ยวกับบุค คลอื่น หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็น ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ อั น
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เ ป็ น พิ เ ศษให้ แ ก่ ญ าติ พี่น้ อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ และต้ อ ง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๖) ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อ มูลข่า วสารของทางราชการอย่างเคร่ง ครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพ
บุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิ บัติร าชการทางปกครองตามกฎหมายว่ า ด้วยวิธีป ฏิบั ติร าชการทางปกครองได้ก าหนด
ยกเว้นไว้ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ง านโดยมุ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานให้ เ กิ ด ผลดี ที่ สุ ด จนเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า
ไม่ฟมุ่ เฟือย
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
สนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดี ต่ อ พระมหากษั ตริ ย์ และไม่ละเมิ ด องค์ พระมหากษั ตริ ย์ พระราชิ นี และพระรั ช
ทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ กั บ หลั ก ส าคั ญ ทางศี ล ธรรม ศาสนา หรื อ ประเพณี ข้ า ราชการต้ อ งเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้ อยู่ใ ต้
บังคับ บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุนส่งเสริม
และ ยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยัน ขันแข็ ง ไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่ ก ระท าการใดอั น อาจน าความเสื่ อ มเสี ย และไม่ ไ ว้ ว างใจให้ เ กิ ด แก่ ส่ ว นราชการหรื อ
ราชการโดยรวม
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการให้ บ ริ ก ารด้ าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี และสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม
ครอบคลุ ม และมีม าตรฐาน ดังนั้นการที่ จะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ แก่ ป ระชาชนอย่ า งมี ค ณภาพ จึงขึ้นอยู่ กั บ การ
ปฏิบัติหน้า ที่ ของข้ าราชการซึ่ง ต้ องมี จิ ต ส านึกในหน้ า ที่ กระทาในสิ่ง ที่ถ กต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่ ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่ให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจน งาน
สาเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย
๒.๒ ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องข้อ
๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียม
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง
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๓.๓ ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย
๔.๒ กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพ
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน มี ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้ างสรรค์สิ่งใหม่
ข้อ ๖ ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกดขึ้น
ทั้งต่อ ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
๖.๓ นาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
๖.๔ เป็นต้นแบบในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับ
ฐานะของ ตนและสังคม
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความ
โปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ มิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ
รองรับการประเมินผลจาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและสื่อ สาธารณะอื่ นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสหน่วยงาน ภาครัฐ มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป็น
กระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐ ได้ดาเนินการเพื่อยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก ฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า
เทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ
ดังนี้
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ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ ทางานอื่นๆ จาก
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานรัฐได้
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลส่วนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ การใช้
ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
๑. มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึง ขั้ นตอนการ
ดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าว
เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การ
รองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมู ลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา ระบบกลไกในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและ ตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาค ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่
5.๑ การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้ างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.2 การจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
5.3 การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบั ติงานของหน่วยงาน
5.4 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่ โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้
ช่องทางการให้บริการที่ เหมาะสมกับการให้บริการ โดยมีตัวชี้วัด ๖ ประการ ได้แก่
๑. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแกประชาชน
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริ การ

๖. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริ การแกประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
เปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0
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บทที่ 3
การปฏิบัตงิ านตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ ปฏิบั ติง านต่ างจะได้รั บประโยชน์จ ากการกาหนดมาตรฐานการปฏิ บัติง านขึ้ นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนิ นงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถทาได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้ บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยง่าย ในส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าท้ายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึ ง
เป้าหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพั ฒ นาศั กยภาพ เพื่อไปสู่ม าตรฐานการปฏิ บั ติง านที่ ทั้ ง ผู้ ปฏิ บั ติง านและผู้ บริ ห ารองค์ก รได้ ร่ว มกั น
ก าหนดไว้ เ พื่ อ คุ ณ ภาพของการ ปฏิ บั ติ ง านและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขององค์ ก รมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) การ บริหารงานบุ ค คล นับเป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ยิ่ง ประการหนึ่ ง ของการบริ ห าร
องค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การ
บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตัวบุคคลใน องค์กร นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ กร
ได้คนดีมีความรู้ ความสามารถและความประพฤติ ดี มาปฏิบัติงานซึ่งการที่อ งค์ กรจะได้ บุ คคลที่ มี คุณ สมบั ติ
ดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือสาคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก รน าไปใช้ ใ นการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง การพั ฒ นา ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พนจากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่ จะทาให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้ น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือ ประกอบอีกส่ว น
หนึ่ ง ขึ้ น มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผลซึ่ ง หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งใช้ ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เ ป็นเกณฑ์ใ นการเปรีย บเทีย บผลงานระหว่ างบุ ค คลที่ ปฏิ บั ติ ง าน
อย่าง เดียวกัน โดยองค์กรต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเป็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อ
ดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้ กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ คาวามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard)
สานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายวาเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่ ง ถื อ วาเป็ น เกณฑ์ ที่ น่ า พอใจหรื อ อยู ใ นระดั บ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่ ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะเป็ นลักษณะ ขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิ บั ติ
โดยจะมี ก รอบในการพิ จ ารณา ก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้ า นด้ ว ยกั น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาใน
รู ป ของปริ ม าณ ในขณะที่ บ างประเภท อาจ ออกมาในรู ป ของคุ ณ ภาพ องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับ ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ
3.2 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อกษรที่ แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
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๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือ
อย่าง หนึ่งในการสร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติง าน ตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทั น ตามก าหนดเวลานั ด หมาย มีการทางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ ข้ อก าหนดที่
สาคัญของ กระบวนการ
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึง ประโยชนที่ องค์กรและบุ คคลในองค์กรจะได้รั บ จากการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติง านขึ้ น ใช้ ซึ่งมีด้วยกั น หลายประการ ไม่วาจะเป็ น ทางด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง านการสร้ า ง
แรงจูงใจการปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปรียบเที ยบ
ผลงาน ที่ทาได้กับที่ ควรจะเป็ น นั้ น มี ความชั ดเจน มองเห็นแนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติงานให้เ กิ ด ผล
ได้มากขึ้น และ ช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะ
เกิด ความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสาเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาค
ภูมิใจและสนุกกับงาน
3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบวาผลงานที่ มี คุ ณ ภาพจะต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร ช่ ว ยให้ ไ ม่ ต้ อ งก าหนด
รายละเอี ย ด ของงานทุ ก ครั้ง ทาให้ ม องเห็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานและพั ฒ นาความสามารถของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ช่วยให้ สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต
3.3.4 ด้านการควบคุมงาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติง านเป็ น เครื่ องมื อ ที่ ผู้ บัง คั บ บั ญ ชาใช้ ค วบคุ ม การปฏิ บัติ ง าน ผู้บังคับ บั ญ ชา
สามารถ มอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ได้ง่ายขึ้น และ สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกัน
ไม่ให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทาได้กับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น
3.4 ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
๑. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน(Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากตาแหน่งนั้นไม่
ว่าจะ เป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ ขั ด กั บ
นโยบายหลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร
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๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญ ชา หัวหน้า หน่วยงานทุกหน่ วยงาน และผู้ป ฏิบัติง านใน
ตาแหน่ง นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน
การ ปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ ปฏิบัติคุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน
ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
๒. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ ปฏิบัติได้นั้ น ควรมีคุณ ภาพดีมากน้ อยเพยงใดโดย
ส่วน ใหญ่มักกาหนดว่าคุ ณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา
และ ทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติ ง าน งานบางต าแหน่ ง ไม่ ส ามารถก าหนดมาตรฐานด้ ว ย
คุณภาพ หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดังนั้น การกาหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ของ
องค์กร และขวัญกาลังใจของเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรั บ
ต าแหน่ ง งาน ต่ า ง ๆ ในองค์ ก รมี ค วามเหมาะสม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านผู้ ท าหน้ า ที่ ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติง าน จะต้องคานึงถึงสิ่งส าคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุ ก
ฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้ง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญ ชาเห็น พ้องต้องกัน ว่ามาตรฐานมีความเป็ น
ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติ ได้ตามที่ กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถ
วัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็น ต์ หรือหน่วยอื่ น ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้
กล่าวคือ ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิ บัติงาน เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู้ ปฏิ บั ติ ง านไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน การ เปลี่ยนแปลงควรมี ส าเหตุเ นื่ อ งมาจากการที่
หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มา ใช้ปฏิบัติงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่ นใจว่ าการปฏิ บัติง านได้ด าเนิน การไปตามแผนที่
กาหนด ไว้ หรือถ้าจะให้ ความหมายที่ ชี้ใ ห้เ ห็ น ถึง บทบาทของผู้ ค วบคุ ม ชั ดเจนขึ้ นก็ ห มายถึ ง การบัง คั บ ให้
กิจกรรมต่ า ง ๆ เป็นไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ จากความหมายดั งกล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ าเมื่ อ มี ก ารศึ กษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏ ว่าไม่เป็นไปตามทศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้ บ ริ ห าร
จะต้องดาเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะ แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผน
ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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การควบคุมอานาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. การควบคุ ม ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Product Control) เป็ น การควบคุ ม ผลผลิ ต ของโครงการเพื่ อ
จัดการให้ โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ กาหนดไว้ในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control)
และควบคุ ม ให้ ผลผลิ ต ที่ไ ด้ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามทก าหนดไว้ เ รีย กวาการควบคุม คุ ณภาพ(Quality
Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและ คุณภาพตามช่วงเวลาที่ กาหนดไว้
๒. การควบคุ ม บุ ค ลากร (Personal or Staff Control) เป็ น การควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ กาหนดไว้ และให้เป็นไปตาม
กาหนดการโครงการ ควบคุมและบารุงขวัญเจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control)
การ ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชี ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
โครงการ เสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุ ม การ
ใช้จ่าย ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปั จจัยน าเข้ า
ของโครงการ เพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่การควบคุม
กากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิ ชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้ น
ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็ นและเข้าใจง่าย
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคั ญ ความจาเป็น และประโยชน์ ของการติ ดตามและการควบคุมนั้ น อาจพิจารณาได้จ ากประเด็ น
ต่อไปนี้
๑. เพื่อให้แผนบรรลุเป้ า หมายและวั ต ถุประสงค์ ที่ตั้งไว ประโยชน์ในข้อ นี้ นับวาเป็ น วั ต ถุประสงค์ ที่
สาคัญที่สุดของการติ ด ตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็ น หั ว ใจ
สาคัญของ โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไป
ทาไม เมื่อเป็น เช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่ง
ที่มุ่งหวงดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การ เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช้เป็นการจับ ผิ ด
เพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพี่ เลี้ยง
มาช่วย แนะนาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น
๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดี
พอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ ที่
เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
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๕. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการ ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น คาวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็น เป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถเปรียบเทียบและทาการ ควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผนทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตามและการ ควบคุมนั้นเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดู ผลการ
ทางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และ
ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอมิฉะนั้นก็ไม่สามารถ
ควบคุมอะไรได้
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บทที่ 4
การติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่
4.1 ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาคู่ มือ แผนฯ

2. ประชุมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้

ภาวะฉุกฉุนทางสาธารณสุข เครือข่ายอาเภอหัวไทร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ดาเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์

สาธารณภัยและการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอาเภอหัวไทร

4. ปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอาเภอหัวไทร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. ประเมินผลการดาเนินการการปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์

สาธารณภัยและการตอบโต้ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอาเภอหัวไทร
ปีงบประมาณพ.ศ.2562

6. ปฏิบัติตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติ

ตามแนวทางหรือละเว้นการปฏิบัติ ให้คณะทางานฯดาเนินการหาแนวทางแก้ไข
การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

7. สรุปผลการดาเนินผลการดาเนินการ ผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ

20
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติและติดตามการดาเนินงานแนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางาน ผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้รับผลงาน
2. ประชุมคณะทางาน ผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้รับผลงาน
3. ประชุมและชี้แจงการ
ดาเนินงาน
4. ส่งคู่มือ/แผนการปฏิบัติ
ให้กับผู้ปฏิบัติ
5. นิเทศติดตามงาน

6. สรุป/จัดทารายงานการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม
-คณะทางาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับผลงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
-จัดทาแผนตามที่ได้รับการเห็นชอบเป็นข้อตกลง ร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผลงาน
-คณะทางาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับผลงาน ชี้แจง
รายละเอียดการดาเนินการ และร่วม กาหนดการ
ดาเนินงานตามแผน
-ระดมความคิดเห็น
-ชี้แจงการดาเนินงานแก่คณะทางานผู้มีส่วนได้ เสีย
และผู้รับผลงาน
-จัดทาคู่มอ/แผน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
-ส่งคู่มือ/แผน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
-คณะทางานนิเทศติดตาม การดาเนินการตาม แผน
-ติดตามแผนดังกล่าวสามารถรองรับการ ปฏิบัติงาน
ได้หรือไม่ ต้องมีการปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติม หรือไม่
-จัดทาเอกสารสรุป รายงานการประชุม รายงาน ผล
การติดตาม เสนอให้ผู้บริหาร

ระยะเวลา
ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
เมษายน 2562
สิงหาคม 2562
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