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ค าน า 
        กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ 
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ  ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrityand Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหัวไทร  เพื่อน าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส    
ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ   โรงพยาบาลหัวไทรได้ทบทวนทบทวนคู่มือระบบ
การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม  (Merit System) อย่างเคร่งครัด  และให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโดยเคร่งครัดต่อไป 
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บทที่ 1 :   บทน า 
 

 1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวไทร 
    โรงพยาบาลหัวไทรด าเนินงานตามนโนบายกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีก าหนดให้การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระส าคัญ ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง 
พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านท่ีจ าเป็นส าหรับการ ขับเคล่ือนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลข้อท่ี 10เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต    ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี  69/2557  ลงวันท่ี  18มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายแนวทางการด าเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และ
แนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) ตลอดจน ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือ สนับสนุนการ
ปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ  มีคา่นิยมร่วม  คือ  ซื่อสัตย์  สามัคค ี  มีความรับผิดชอบ  ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สุขภาพตามกลุ่มวัย  (2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ  และ  (3)  
ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ  ซึ่ง ยุทธศาสตร์น้ีใช้กลยุทธ์“ธรรมาภิบาล”  เป็นหลักในการด าเนินงาน  
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี  11  และ  12  
ท่ีก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ คือ (1)การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริต คอร์รัปช่ันและ (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
เพ่ือขับเคล่ือนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการ บริหารงานท่ีโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข   
ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่ าการ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้ความส าคัญกับการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ   ก าหนดค่านิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์   สามัคคี   มี
ความ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  เน้นหลักการท างาน  3  ส.  คือ  ส าเร็จ  ความสุข  และสร้างสิ่งดี    ด้วย
องคป์ระกอบ  (3 I  คือ Information Innovation and Integrity) 

 

1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวไทร 
โรงพยาบาลหัวไทรสนับสนุนมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข  ด้วย มาตรการ  3  ป.  1  ค.  ประกอบด้วย  การปลุกจิตส านึก  การ
ป้องกัน  การปราบปราม  และการสร้างเครือข่าย สาระส าคัญได้ดังน้ี 

ปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีตัวบุคคลสร้างพลัง  
                             คุณธรรม ขับเคล่ือนสังคม 

ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 
           เข้มแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการลงโทษ 

                           ผู้กระท าผิด อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส และสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
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1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหัวไทร 
โรงพยาบาลหัวไทร  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันท่ี  8  ธันวาคม  2561 

ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการ
และ เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลชุดปัจจุบันท่ีให้
ความส าคัญใน การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วน  และเป็นวาระแห่งชาติ  มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกงยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception 
Index : CPI) มุ่งสร้าง ความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
สร้างความตระหนักด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีก าหนดหัวข้อหลักในการ
รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล(ประเทศ ไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทย
โปร่งใส 
 

ค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหัวไทร 
ข้าพเจ้า .................(กล่าวชื่อ).......................................ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมา อาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญม่ันคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง    ไม่กระท าการโกงแผ่นดินหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความ
ทุกข์ยากของ 
ประชาชน  จะด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยืนเคียงข้าง
สุจริตชน เพื่อจรรโลงและน าพากระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป 

 

ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็น
ส าคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลยึดหลักการ
บริหาร จัดการท่ีดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2(พ.ศ. 2556-
2560)คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งการ ประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วย ฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบ
ราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของ หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จ านวน 8,293 หน่วยงาน ท่ี
จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต ปิด หนทาง ปิดช่องว่างการกระท าการทุจริต 

 

แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐน้ันได้ก าหนด 
องค์ประกอบในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็น หลัก  รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จาก  (1) การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ(3) ลักษณะงานท่ีเอื้อ
ให้เกิดการ ทุจริตคอร์รัปช่ันและการรับส่ิงของต่างๆ   ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี
น าไปสู่การ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ี ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายใน องค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรจะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงาน แต่เป็นส่ิง
ส าคัญท่ีต้องสร้างต้อง ท าให้เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่
การท าให้สังคม ชมชน และ ประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเกิดแนวร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้ มีการทุจริตในสังคม ชุมชนโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต
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ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขอ ง
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมิน ITA 
เป็นตัวช้ีวัดตามคารับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวด (ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด
ท่ี 8 ระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ในมิติภายใน  มิติการพัฒนาองค์กร  
น้ าหนักร้อยละ  5)  นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน  ITA  เป็นตัวช้ีวัดเน้นหนักตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวช้ีวัดท่ี  21  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์   
(Evidence   Based   Integrity   and Transparency  Assessment  :  EBIT)  เ ช่น เ ดียวกั น   ท้ั ง น้ีก า ร
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2570)ได้
ก าหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพ่ิมค่า คะแนน CPI (Corruption Perception Index)ซึ่งอยู่
ท่ีกลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI น้ี ยังเป็นหน่ึง ในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.  2555-2559)  ในการสร้าง ภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ การบริหาร
จัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
ระบบการป้องกนัการละเวน้การปฏบิัตหินา้ที่ในภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนนุ 

 

2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 

2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้

สอดคล้อง กับลักษณะของงานในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักจรรยาข้าราชการ
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปน้ี 

1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
3. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

และตามมาตรา  79  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  ระบุข้าราชการ
พล เรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับการพัฒนา 

 
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา  ๒๙  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน  หรือการติดต่อประสานงาน 

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
รวมท้ัง รายละเอียดอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ท่ีท าการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควร

ท่ีจะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานใน 
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน   ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและ

ประกาศให้ ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการท่ัวไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานน้ันมีลักษณะท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการ
ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาท่ีล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะก าหนดเวลา
แล้วเสร็จให้ส่วนราชการน้ัน ต้องปฏิบัติก็ได้

มาตรา  ๔๒  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนราชการท่ีมีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอน
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มหีน้าท่ี ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศน้ัน เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน
หรือความ ล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี
ความ จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบ เรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็น 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัด

ให้มี คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตาม
หลักเกณฑ์ วิธการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงาน บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้น้ันใน
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ท่ีหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการผู้น้ัน 

 
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้
มาตรฐาน ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ   หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น  โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก
ต าแหน่งมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังน้ัน 
การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนท้ังปวงจึง ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึง
ท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่
ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติ ท่ีดีงามสมกับ
ความเป็นข้าราชการ   อน่ึง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าใน
การจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม   รวมท้ังมีหน้าท่ีรายงานการกระท าท่ีมี
การฝ่าฝืน ประมวล จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา   ๒๗๙ดังน้ัน   บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก
ต าแหน่งจึงมีหน้าท่ี ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  มีความ
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก   และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของ มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ 
ประการของส านักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน ดังน้ี 
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน            

(๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบ
ค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อนัผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ ค าแนะน าให้
หน่วยงานท้ังหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงก าหนดมาตรฐานทาง จริยธรรมขึ้น
เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมใน
หน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ  ควรแก่ความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และด ารงตนตั้ง ม่ัน
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง 
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว ดังต่อไปน้ี 
 

 หมวด 1 
บททั่วไป 
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วัน        
        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับน้ี 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีท่ีเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

 

หมวด 2 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่าง
น้อยต้อง วางตน ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเล่ียงประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีท่ีมี
ข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระท าการ
ดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม 
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท าน้ันขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
จะ กระท าการน้ันมิได้
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(2)  เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมน้ี  ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องรายงานการฝ่าฝืน  ดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีท่ี หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง   หรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของ 
หัวหน้าส่วนราชการน้ันแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
(3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งท้ังท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง มิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งน้ัน ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ 
หน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหายความในข้อน้ีให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง  การรับจ้างท าของการ
เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท านองเดียวกันด้วย 
(4)  ในกรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม (๒ ของข้อน้ี หรือมีการเสนอ
เรื่องซึ่งมีลักษณะตาม(๒) ของข้อน้ีผ่านข้าราชการ  ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท า ดังกล่าว และ
บันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องน้ัน แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑)อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถท่ีมี
อยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
        (๒) ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี 

(๔)  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี  ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง  และแจ้งให้หัวหน้า ส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลท่ีเป็น จริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีส่ังราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อกษรตามค าส่ังเพ่ือให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการ ต่อไป 

 
ข้อ   ๕   ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่   และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลน้ันต่าง จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒)  ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓)  ไม่กระท าการใด  หรือด ารงต าแหน่ง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ีในกรณีมีความ
เคลือบแคลง หรือสงสัย  ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วน 
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ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติ
ตามน้ัน 

(๔)  ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักใน
กรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม     อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่  และไม่
กระท าการ อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังน้ี 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ 
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ หน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลท่ัวไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ 

บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 
 

 

          ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังน้ี                 
            (1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
             (2) คณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีขอทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมี
อ านาจ หน้าท่ีแล้ว 
             (3) ในกรณีท่ีเห็นว่าค าส่ังผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดท่ีตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีท่ีเห็นว่ามติ
คณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
            (๔) ไม่เล่ียงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
             (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ์ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น 
อันเป็นการเล่ียงกฎหมาย หรือใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน  

             (๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน 
ราชการต้องด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

 

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดย มีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเล่ียง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
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(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการอื่น โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ไม่กระท าการให้ กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตาม กฎหมาย 

(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติและไม่เลือก 
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความ คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น
เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เป็น ธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 

(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
 

ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่  และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง
เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพ
บุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมายเว้นแต่การอัน 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนด
ยกเว้นไว้ทั้งน้ี จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑ ) ปฏิบั ติ งานโดยมุ่ งประ สิทธิภาพและประ สิทธิ ผลของงานให้ เกิดผล ดี ท่ี สุดจนเ ต็ม ก า ลั ง    
ความสามารถ 

(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า  
ไม่ฟุ่มเฟือย 

(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
สนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช 
ทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีท่ีมีขอขัดแย้งระหว่าง 
ประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชาด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ัน ต้องสนับสนุนส่งเสริม
และ ยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็งไม่
เลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 
 
 

(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการด้ าน 

การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม 
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังน้ันการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ประชาชนอย่างมีคณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกในหน้าท่ี กระท าในส่ิงท่ีถกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่ง 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่ให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้  
 

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
1.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า    
      ส่วนตน 
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจน งาน
ส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 

ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 
๒.๒ ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน 
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องข้อ  
๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ  
      อย่างเท่าเทียม 

 
 
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
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๓.๓ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม  
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
๔.๒ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี  
      คุณภาพ 
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน มี ความคิดริเริ่มท่ีทันสมัยเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๑ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกดขึ้น
ท้ังต่อ ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
๖.๓ น าค าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
๖.๔ เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับ
ฐานะของ ตนและสังคม 

 
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความ

โปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนท่ี สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
รองรับการประเมินผลจาก หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ  ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ของ
ภาครัฐและ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและส่ือ สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความโปร่งใสหน่วยงาน ภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป็น
กระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐ ได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก ฝ่าย รวมท้ังการให้การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่า
เทียมและมีมาตรฐานเป็นหน่ึงเดียวมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ
ดังน้ี 
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ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ ท างานอื่นๆ จาก
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐได้ 
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลส่วนบุคคลและสังคม 
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ การใช้
ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑.  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ    
๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใสท่ีแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการ 
     ด าเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
๓.  มีเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผล  และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกล่าว   
     เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง   ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔.หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสเป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การ  
     รองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 
๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา ระบบกลไกในการ   
     บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและ ตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ 
     หน่วยงานภาครัฐ   ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท่ี 
     แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชนและการ ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาค ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
     เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการ  
     บริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

5.๑ การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
5.2 การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
5.3 การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  
 

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าท่ีโดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดข้อโต้แย้งท่ีไม่เป็นธรรมโดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้
ช่องทางการให้บริการท่ี เหมาะสมกับการให้บริการ โดยมีตัวช้ีวัด ๖ ประการ ได้แก่ 

๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแกประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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๖. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแกประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
เปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔0



 

 

บทที่ 3 
การปฏบิัตงิานตามภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนนุ 

 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหน่ึงท่ีองค์กรจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้การมอบหมาย
หน้าท่ีและการส่ังการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเช่ือถือ เน่ืองจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยง่าย ในส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ถือเป็นส่ิงท้าท้ายท่ีท าให้เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึง
เป้าหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้นเน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกัน
ก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการ ปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(Performance Standard) การ บริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งประการหน่ึงของการบริหาร
องค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  การ
บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง ตัวบุคคลใน องค์กร นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การ
บรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ท้ังน้ี เพ่ือให้องค์กร
ได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี มาปฏิบัติงานซึ่งการท่ีองค์กรจะได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาปฏิบัติงานน้ัน จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง ผลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะเป็นข้อมูลท่ีองค์กรน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนขั้นเ ล่ือนต าแหน่ง การพัฒนา  ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พนจากงาน โดยท่ัวไปแล้วการท่ี จะท าให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเช่ือถือได้น้ัน องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือ ประกอบอีกส่วน
หน่ึงขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลซึ่งหน่ึงในเครื่องมือ ท่ี ต้องใช้ก็ คือ  มาตรฐานการปฏิบั ติ งาน 
(Performance  Standard)  ท้ังน้ี  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
อย่าง เดียวกัน  โดยองค์กรต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเป็นเกณฑ์  ท่ีชัดเจนก่อน  แล้วเมื่อ
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ 

 

มาตรฐานการปฏิบั ติงาน  ส าหรับคาวามาตรฐานการปฏิบัติงาน   (Performance  Standard) 
ส านักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ได้ให้ความหมายวาเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง
ซึ่งถือวาเป็น เกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยูในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะ ขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ในงานท่ีต้องปฏิบัติ  
โดยจะมีกรอบในการพิจารณา ก าหนดมาตรฐานหลาย   ๆ  ด้านด้วยกัน  อาทิ  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  
ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน  เน่ืองจากมาตรฐานของงานบางประเภท  จะออกมาใน
รูปของปริมาณ  ในขณะท่ีบางประเภท  อาจ ออกมาในรูปของคุณภาพ   องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับ ลักษณะของงานประเภทน้ัน ๆ 

 
3.2 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อกษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
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๒. เพ่ือใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือ
อย่าง หน่ึงในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมี 
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุข้อก าหนดท่ี
ส าคัญของ กระบวนการ 
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่วาจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการสร้าง
แรงจูงใจการปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปรียบเทียบ

ผลงาน ท่ีท าได้กับท่ีควรจะเป็นน้ันมีความชัดเจน  มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผล
ได้มากขึ้น  และ ช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน  ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะ

เกิด ความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาค 
ภมูิใจและสนุกกับงาน 

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด

รายละเอียด ของงานทุกครั้ง   ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบติังาน   ช่วยให้ สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพ่ิมผลผลิต 

3.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชา

สามารถ มอบหมายอ านาจหน้าท่ีและส่งผ่านค าส่ังได้ง่าย ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ได้ง่ายขึ้น และ สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  ป้องกัน

ไม่ให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีท าได้กับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย 
๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ

งาน(Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งน้ันไม่

ว่าจะ เป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดท่ีต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบายหลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร
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๓. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง น้ัน ๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ี ก าหนดไว ้

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน

การ ปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาท่ี ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

 
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน 

ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังน้ี 
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา 

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังน้ัน งานลักษณะเช่นน้ีจะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได้ 

๒. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานท่ีปฏิบัติได้น้ัน ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพยงใดโดย
ส่วน ใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เช่ือถือได้ ประหยัดท้ังเวลา
และ ทรัพยากร 

๓.  ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วย
คุณภาพ หรือปริมาณ แต่เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 

ดังน้ัน การก าหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร และขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหน่งงาน ต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ท าหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   จะต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญบางประการ  น่ันก็คือต้องเป็นมาตรฐานท่ีผู้เกี่ยวของทุก
ฝ่ายสามารถยอมรับได้  โดยท้ัง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็น
ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติ ได้ตามท่ีก าหนดไว้ ลักษณะงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถ
วัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอื่น ๆ ท่ีสามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐาน การปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ต้องสามารถเปล่ียนแปลงได้  
กล่าวคือ  ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นประจ าทุกป ี  ท้ังน้ี  ต้องไม่เป็นการเปล่ียนแปลง
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน    การ เปล่ียนแปลงควรมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท่ี
หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มา ใช้ปฏิบัติงาน 
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนท่ี
ก าหนด ไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏ ว่าไม่เป็นไปตามทศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดท่ีวางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการอย่างอย่างหน่ึงจะ แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะน้ันแล้วแผน
ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
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การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ

จัดการให้ โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีก าหนดไว้ในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) 
และควบคุม ให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามทก าหนดไว้เรียกวาการควบคุมคุณภาพ(Quality 
Control) การควบคุมในข้อน้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย   คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและ คุณภาพตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 

๒ .  การควบคุมบุคลากร   (Personal  or  Staff  Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีก าหนดไว้ และให้เป็นไปตาม
ก าหนดการโครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้วย 

๓.  การควบคุมด้านการเงิน  (Financial  Control)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย  (Cost-Control) 
การ ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ท้ังน้ี เพ่ือให้
โครงการ เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการ
ใช้จ่าย ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้า
ของโครงการ เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่การควบคุม 
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทน้ัน  
ๆ โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย 

 
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปน้ี 

 

๑.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว  ประโยชน์ในข้อน้ีนับวาเป็นวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ   ท้ังน้ี   เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของ โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการน้ีไป
ท าไม เมื่อเป็น เช่นน้ีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุส่ิง
ท่ีมุ่งหวงดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารท่ีดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การ เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให้  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได ้

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมน้ันไม่ใช้เป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะน้ันผู้นิเทศงาน
และผู้ ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพ่ีเล้ียง
มาช่วย แนะน าช่วยเหลืออีกแรงหน่ึง ขวัญก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น 

๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดี
พอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียน้ันแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ ท่ี
เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดข้ึน
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๕. ท าให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากโครงการน้ัน ท้ังน้ี ในขณะท่ีท าการติดตามและควบคุมน้ัน 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการ ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

๖.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ 
โครงการต่างๆ  มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม  ๆ  หรือใช้ค าท่ีค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น คาวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระท่ัง
ผู้บริหารมองไม่เห็น เป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมท้ังมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้
สามารถเปรียบเทียบและท าการ ควบคุมได้ 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ 
วางแผนท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์   นโยบายท่ีก าหนดไว้การติดตามและการ ควบคุมน้ันเป็น
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดู ผลการ
ท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ และ
ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอมิฉะน้ันก็ไม่สามารถ 
ควบคุมอะไรได้
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บทที่ 4 
การติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเวน้การปฏบิัตหิน้าที่ 

 

 

4.1 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
 
 

1.   ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าคู่มือ แผนฯ 
 
 
 
 

 
2.   ประชุมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ 

ภาวะฉุกฉุนทางสาธารณสุข เครือข่ายอ าเภอหัวไทร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

3.   ด าเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ วธิีการปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์                        
สาธารณภัยและการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอ าเภอหัวไทร 

 
 
 
 

4.   ปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอ าเภอหัวไทร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

5.   ประเมินผลการด าเนินการการปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์  
สาธารณภัยและการตอบโต้ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายอ าเภอหัวไทร  
ปีงบประมาณพ.ศ.2562 

 
 

 
 

6.   ปฏิบัติตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติ  
ตามแนวทางหรือละเว้นการปฏิบัติ ให้คณะท างานฯด าเนินการหาแนวทางแก้ไข 

                 การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

7.   สรุปผลการด าเนินผลการด าเนินการ ผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบและส่ังการ
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติและติดตามการด าเนินงานแนวทางการด าเนินงาน 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                               กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะท างาน ผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้รับผลงาน 

 

-คณะท างาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับผลงาน 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน 
-จัดท าแผนตามท่ีได้รับการเห็นชอบเป็นข้อตกลง ร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผลงาน 

 

2. ประชุมคณะท างาน ผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้รับผลงาน 

 

-คณะท างาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับผลงาน ช้ีแจง
รายละเอียดการด าเนินการ และร่วม ก าหนดการ
ด าเนินงานตามแผน 
-ระดมความคิดเห็น 

 

3. ประชุมและช้ีแจงการ
ด าเนินงาน     

-ช้ีแจงการด าเนินงานแก่คณะท างานผู้มีส่วนได้ เสีย 
และผู้รับผลงาน 

 

4. ส่งคู่มือ/แผนการปฏิบัติ
ให้กับผู้ปฏิบัติ 

-จัดท าคู่มอ/แผน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
-ส่งคู่มือ/แผน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 

5. นิเทศติดตามงาน                    -คณะท างานนิเทศติดตาม การด าเนินการตาม แผน 
-ติดตามแผนดังกล่าวสามารถรองรับการ ปฏิบัติงาน
ได้หรือไม่ ต้องมีการปรับปรุง หรือ 
เพ่ิมเติม หรือไม่ 

 

6. สรุป/จัดท ารายงานการ 
ด าเนินงาน 

-จัดท าเอกสารสรุป รายงานการประชุม รายงาน ผล
การติดตาม เสนอให้ผู้บริหาร 

 

สิงหาคม 2562 

ตุลาคม 2561 

ตุลาคม 2561 

เมษายน 2562 

มกราคม 2562 

ธันวาคม 2561 
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