
 

 

       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ท่ี  ขก 1032/641       วันท่ี    14  ธันวาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัติใชคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน ปงบประมาณ 2565 และขออนุมัติเผยแพรคูมือฯ Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   

 ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบ

เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ในการดำเนินงาน

พัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว) 

ปงบประมาณ 2565  

 ดังนั้นเพื่อเปนกรอบแนวทางปฏิบัติ ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ จึงขออนุมัติใชคูมือ

ระบบปองกัน ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักแลภารกิจสนับสนุน ประจำป

งบประมาณ 2565 และขออนุมัติเผยแพรคูมือ Web Site หนวยงาน และลงนามหนังสือเวียนให โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติใชคูมือฯ เผยแพรคูมือ Web Site หนวยงาน และลงนาม

หนังสือเวียนแจง รพ.สต.ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตอไป จักขอบคุณอยางยิ่ง 

 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
                   -  ทราบ/เห็นชอบอนุมัติใชคูมือ 

   -  อนุมัติ นำข้ึนเผยแพร Web Site  
   -  ลงนามหนังสือแจง รพ.สต.แลว 
 

 
 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 



 

 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.จังหวัดขอนแกน. 
วัน/เดือน/ป :  14  ธันวาคม  ๒๕๖5 
หัวขอ: ..ขออนุมัติใชคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน ปงบประมาณ 2565 และขออนุมัติเผยแพรคูมือฯ Web Site หนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

         1. ขออนุมัติใชคูมือฯ และเผยแพร Web Site 
         2. หนังสือเวียนขอสั่งการ ปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนปฏิบัติ
หนาท่ีตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปงบประมาณ 2565  
         3. คูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน ปงบประมาณ 2565 
Linkภายนอก: ………………………………. 
หมายเหต:ุ …………………………………… 

 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตผุล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...14...เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี..14....เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564.......       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...14....เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564..... 

 



 

 

       บนัทึกขอความ 

สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ท่ี  ขก 1032/ว 642       วันท่ี   14  ธันวาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  สงคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน ปงบประมาณ 2565 เพ่ือถือปฏิบัติ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
   

 ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดอนุมัติใชคูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบ

เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ในการดำเนินงาน

พัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว) 

ปงบประมาณ 2565   

 ดังนั้นเพื่อเปนกรอบแนวทางปฏิบัติ ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ จึงสงใชคูมือระบบ

ปองกัน ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักแลภารกิจสนับสนุน ประจำป

งบประมาณ 2565 ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
 

 
 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โทร/โทรสาร 0 4339 1016 

 



 

 

 

คูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพื่อปองกนัการละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

ประจำป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

โทร/โทรสาร 0 4349 1016 
 
 
 
 
 



 

 

ก 

คำนำ 
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง

เครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐนั้น ไดกำหนดองคประกอบในการประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนาสู
องคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน ไดจัดทาคูมือระบบการปองกันการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบริหารในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มีแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามหลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนจรรยา
ขาราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ เปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคลองกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment 
:ITA) และใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที ่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โดยเครงครัด
ขอขอบพระคุณคณะทางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการใหความรู คำแนะนาจาก
ประสบการณการทางานท่ีเปนประโยชนตอการจัดทาคูมือเลมนี้ เพ่ือประโยชนแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
ใหมีความรูความเขาใจ เพื่อใชเปนแนวทางในระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ในการดำเนินงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถาน
บริการสูคุณภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ( รพ.สต.ติดดาว ) ป 2565 สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน ตอไป  

 
คณะทำงานจัดทำคูมือระบบการปองกันการละเวนฯ  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน  

 ธันวาคม 2564 



 

 

ข 

สารบัญ 
เรื่อง             หนา  
คำนำ  
สารบัญ  
บทท่ี 1 บทนำ            1  

1.1 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  1  
1.2 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 1  
1.3 การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข    2  
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment)       3  

บทท่ี 2 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน   4  
2.1 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
ระเบียบ ขอบังคับท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี       4  

(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551      4  
(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  4  
(3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน        5  
(4) จรรยาขาราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     6  
(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      7  

บทท่ี 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน      9  
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน        9  
3.2 วัตถุประสงค          10  
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน       10  
3.4 ข้ันตอนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน       10  
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน        11  
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน        11  

บทท่ี 4 การติดตามตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี     14  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนวาระ 

สำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พรอมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากร ทุกดานที่จำเปน
สำหรับการขับเคลื่อนอยางเหมาะสม พอเพียง สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอท่ี 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและ
การปองกันการทุจริต คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
เรื ่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ นโยบาย แนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย
คลินิกเกียรติคุณนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดาเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายแพทยเจษฎา โชคดารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาขาราชการพลเรอืน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีคานิยมรวม คือ 
ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส กลาหาญ ทำในส่ิงท่ีถูกตอง ยึด 3 ยุทธศาสตรหลัก 
ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย  
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ  
(3) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการ ซ่ึงยุทธศาสตรนี้ใชกลยุทธ  
“ธรรมาภิบาล” เปนหลักในการดำเนินงาน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และ 12 ท่ีกำหนดทิศทางการบร ิหารราชการแผนดินที ่ มี
ประสิทธิภาพ คือ  

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  
(3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60)  สอดคลองกับการอภิบาลระบบ การ
บริหารงานที่โปรงใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ใหความสำคัญกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับ กำหนดคานิยมรวมคือ ซ่ือสัตย สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส กลาหาญทาในสิ ่งที ่ถ ูกต อง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนนหลักการทางาน 3 ส. คือ สำเร็จ ความสุข และสรางสิ่งดี ดวยองคประกอบ 
(3 I คือ Information Innovation and Integrity) 
 
1.2 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดวย 
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบดวย การปลุกจิตสานึก การปองกัน การปราบปราม และการสรางเครือขาย 
สาระสำคัญไดดังนี้  

- ปลุกจิตสานึก สรางจิตสานึก ปรับฐานความคิดดานการตอตานการทุจริตที่ตัวบุคคลสรางพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม  

- ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
เขมแข็ง  
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- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื ้อตอการทุจริตและปดชองโหว กำหนดมาตรการ ลงโทษ
ผูกระทำผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม  

- สรางเครือขาย สรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และ
สรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

 

 
 
 
1.3 การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 
ภายใตหัวขอ “ตอตานการทุจริต สรางจิตสานึก คนสาธารณสุขไมโกง”นับเปนความภูมิใจของขาราชการ
และเจาหนาที่ทุกคนที่รวมกันประกาศจุดยืนอยางชัดเจน ในการไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น และรวมสราง
วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอยางจริงจัง สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ให
ความสำคัญในการแกไขปญหาการทุจริต กำหนดเปนวาระเรงดวน และเปนวาระแหงชาติ มุงมั่นในการแกไข
ปญหาการทุจริต ตองการใหคนไทยไมโกงยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) มุงสรางความสุขใหประชาชนควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการสราง
ความตระหนักดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตและนอมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดาเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลท่ีกาหนดหัวขอหลักในการรณรงควัน
ตอตานคอรรัปชั่นสากล  
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment)  

รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาใหความสำคัญและผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลยึดหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-
2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 มีมติใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดาเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เปนระบบการประเมินการบริหารงานราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได จะชวยฟนฟูและชวยสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการ
ไทย โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชน จานวน 8,293 หนวยงาน ท่ีจะรวมผนึก
กาลังการตอตานการทุจริต ปดหนทาง ปดชองวางการกระทาการทุจริต แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกำหนดองคประกอบในการประเมินที่คำนึงถึงหลัก     
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเปนหลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริต
คอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานภาครัฐซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกิดจาก  

(1) การดาเนินงานของระดับบุคคล  
(2) ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร  
(3) ลักษณะงานที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นและการรับสิ่งของตางๆ ซึ่งลวนแลวแตเปนวิธีการ

บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนาไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ใหกลายเปน  
สิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการ
มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกรจะเปนสิ่งที่ยากตอ
การดาเนินงาน แตเปนสิ่งสำคัญท่ีตองสรางตองทาใหเกิดข้ึน เพ่ือนาไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดาเนินงาน นาไปสูการทาใหสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอรรัปชั่น 
และเกิดแนวรวมในการตอตานการทุจริต ไมยอมรับใหมีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก
จิตสานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกัน
การทุจริต ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน
ของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ก.พ.ร. กำหนดใหการประเมิน 
ITA เปนตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (กำหนดเปน
ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน ในมิติภายใน มิติการพัฒนา
องคกร นาหนักรอยละ 5) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดใหการประเมิน ITA เปนตัวชี้วัดเนนหนัก
ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดท่ี 21 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เชนเดียวกัน ทั ้งนี ้การขับเคล ื ่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 -2570) ไดกำหนด
เปาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่มคาคะแนน CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยูที่กลไก
ของภาครัฐเปนสวนใหญ และคา CPI นี้ ยังเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสรางภูมิคุมกันของสังคมไทย คือ การบริหารจัดการท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
2.1 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
2.1.1 ระเบียบ ขอบังคับท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  

(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
1. การยึดม่ันและยืนหยัดทาในสิ่งท่ีถูกตอง  
2. ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ  
3. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
4. การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม  
5. การมุงผลสัมฤทธิ์  
และตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุขาราชการพล

เรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผู บังคับบัญชาตักเตือนนำไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา  

(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดขอบังคับตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือการติดตอประสานงานระหวาง

สวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดาเนินการรวมท้ัง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทาการของสวนราชการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูได  

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ  
มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจำเปนหรือสมควรท่ี

จะไดดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน  

หมวด ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที ่เกี ่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานใน

ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานใดและ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกำหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปน ระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.จะกำหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  

มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวน
ราชการที่มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่นมีหนาที่ตรวจสอบ
วากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ำซอนหรือความลาชาตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดาเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื ่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความ
จำเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกำหนดเปนความลับไดเทาท่ีจำเปน  
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หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
มาตรา ๔๕   นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓)   แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะ

ผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำหนด  

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ให
สวนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตำแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชน
และผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น  
(3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กำหนดใหมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดารงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง แหงการกระทาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทาผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวเห็นวาตำแหนงขาราชการพลเรือนทุกตำแหนงมีหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอำนาจเพื่อให
หนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุลวงขาราชการพลเรือนท้ังปวงจึงตองมีคุณธรรมซ่ึงเปนการอันพึงทำ เพราะนำประโยชน
ใหเกิดแกสวนรวมและตนเองและศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบ
กันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงามสมกับความเปนขาราชการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผูดารงตำแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้  

(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน  
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 
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หมวด ๑  
บทท่ัวไป  

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
หมวด ๒  

จริยธรรมขาราชการพลเรือน  
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม  
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน  
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาท่ี และไมกระทำการอันเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน  
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไม
ถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดาเนินงานเพื่อการในหนาท่ี และใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด  
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการ  
 
(4) จรรยาขาราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุข แกประชาชน เพื ่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน
สอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นท่ี โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการซ่ึงตอง
มีจิตสานึกในหนาท่ี กระทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาท่ีสมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้  

ขอ ๑ ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  
ขอ ๒ ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง  
ขอ ๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและเสมอภาค  
ขอ ๔ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  
ขอ ๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ขอ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

6 



 

 

(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมินความโปรงใส ของ

หนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิตกิารเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
มิติของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนท่ี
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภาครัฐ
และประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสำคัญตอการบริหารจัดการที ่ม ีคุณคาและมี ประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้  
ประโยชนตอภาคประชาชน  
๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการทางานอื่นๆ จาก
เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ  
๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทางานของหนวยงานภาครัฐได  
๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม  
๕. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดาเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใชชองทาง
ผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ  
๑. มีขอกำหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กำหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั ้นตอนการ
ดำเนินการท่ีสามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ  
๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดดังกลาว เปน
ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพ่ือกิจการอ่ืน  
๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี ้ว ัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดง 
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ถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนและ
การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก  
 

5.๑ การจัดทำและเผยแพรโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน  
5.2 การจัดทำวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัตกิารประจำปของหนวยงาน  
5.3 การกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
5.4 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป  
5.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  
 

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก  
๑. การกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน  
๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกำหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  
๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ  
๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน  
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
๖. การจัดทำระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชนซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึง

เปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ และการตรวจสอบการใชอำนาจ
รัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งท่ีองคกรจะนามาใชในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวการมอบหมาย
หนาที่และการสั่งการสามารถทำไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
นาเชื่อถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงานมาตรฐานที่กำหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทาใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึง
เปาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกตองมากขึ้นเนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู ปฏิบัติงานและผูบริหารองคกรไดรวมกัน
กำหนดไวเพื ่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคกรมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) การบริหารงานบคุคล นับเปนภารกิจท่ีสำคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคกร      
เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทาใหการพัฒนาองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว การบริหารงาน
บุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวบุคคลใน องคกร นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุ
แตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบคุคลพนจากงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหองคกรไดคนดี
มีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการที่องคกรจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวมา
ปฏิบัติงานนั้น จำเปนตองสรางเครื่องมือสำคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ี
องคกรนาไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย 
การใหพนักงาน และการใหพนจากงาน โดยทั่วไปแลวการที่จะทาใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินไป
อยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั ้น องคกรมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ ้นมาใชในการ
พิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคกรตองทา
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑ ที่ชัดเจนกอน แลวเมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคกรไดกำหนดไว  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับคำวามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Performance Standard) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวา
เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญ
ทาได การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผู บังคับบัญชา กับ
ผูใตบังคับบัญชา ในงานท่ีตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ 
ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบาง
ประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องคกรจึงจาเปน
ตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 
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3.2 วัตถุประสงค  

๑. เพื ่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที ่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน  

๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร/การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA 
หมวด 6 การจดัการกระบวนการ) ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใหการทางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุขอกำหนดท่ีสำคัญของ
กระบวนการ  
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคกรและบุคคลในองคกรจะไดรับจากการกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช ซึ่งมีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

3.3.1 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบ

ผลงานที่ทาไดกับที่ควรจะเปนนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน 
และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได  

3.3.2 ดานการสรางแรงจูงใจ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะ

เกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุ งความสำเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

3.3.3 ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
จะชวยใหผู ปฏิบัติงานทราบวาผลงานที ่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกำหนด

รายละเอียดของงานทุกครั ้ง ทำใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต  

3.3.4 ดานการควบคุมงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถ

มอบหมายอำนาจหนาที่และสงผานคาสั่งไดงาย ชวยใหสามารถดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานไดงายข้ึน 
และสามารถควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

3.3.5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมให

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรู สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที ่ไดกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน 
 
3.4 ข้ันตอนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

๑. เลือกงานหลักของแตละตำแหนงมาทำการวิเคราะห โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย  
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ  

๒. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอกำหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใด จากตำแหนงนั้น  
ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอกำหนดท่ีตั้งไวตองไมขัดกับ  

10 



 

 

นโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคกร  
๓. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน ใน

ตำแหนงนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน  
๔. ชี้แจงและทาความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี

กำหนดไว  
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว  
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กำหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน เกณฑที่องคกรมักกำหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน  

 
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้  

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติ เปนการกำหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา
ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกำหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได  

๒. คุณภาพของงาน เปนการกำหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวน
ใหญมักกำหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดท้ังเวลาและ
ทรัพยากร  

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตำแหนงไมสามารถกำหนดมาตรฐานดวยคุณภาพ
หรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ ดังนั้น การกำหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตน
อยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย ตอภาพลักษณขององคกร และขวัญกาลังใจ
ของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับตำแหนงงานตาง ๆ ใน
องคกรมีความเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานผูทาหนาที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง
คำนึงถึงสิ่งสำคัญบางประการ นั่นก็คือตองเปนมาตรฐานท่ีผูเกี ่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได โดยท้ัง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามที่กำหนดไว ลักษณะงานที่กำหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจานวนเปอรเซ็นต หรือ
หนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได มีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษร มีการเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจ
ตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได กลาวคือ ควรตองมีการทบทวน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนประจาทุกป ท้ังนี้ ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน 

 
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน  

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงานไดดำเนินการไปตามแผนท่ี
กำหนดไว หรือถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ 
เปนไปตามแผนที่กำหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกำหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดาเนินการอยาง
อยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกำหนดไวการควบคุมอำนาจแบงตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุม ออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ  
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๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ

ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กำหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) และ
ควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได
ปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาท่ีกำหนดไว  

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไว และใหเปนไปตามกำหนดการ
โครงการ ควบคุมและบำรุงขวัญเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสานึกในหนาที ่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดวย  

๓. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost-Control)  
การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ำสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใช 
จายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนำเขาของ
โครงการเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว  

๕. การควบคุมเทคนิคว ิธ ีการปฏิบัต ิงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การ
ควบคุมกากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กำหนดไว สาหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ   โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย    ความสำคัญของการติดตามและ
การควบคุม ความสำคัญ ความจาเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้  

๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั ้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคท่ี
สำคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังนี้ เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสำคัญ
ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทาโครงการนี้ไปทำไม 
เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ ่งท่ี
มุงหวังดังกลาว จึงถือเปนกิจกรรมท่ีสำคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ  

๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลา และคาใชจายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก ทำใหสามารถนาทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได  

๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกาลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด 
เพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนำชวยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเปนสำคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน
และผูควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทาใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรนเพราะมีพ่ีเลี้ยง
มาชวยแนะนำชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะมีมากข้ึน  

๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ 
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณท่ี
เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดข้ึน  

๕. ทำใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ ในขณะท่ีทำการติดตามและควบคุมนั้น 
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปองกันแกไขไดอยางถูกตอง  
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๖. ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึนโดยปกติ
โครงการตางๆ มักจะกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคำท่ีคอนขางจะเปนนามธรรมสูง 
เชน คำวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทำใหผูปฏิบัติงานหรือแมกระทั่งผูบริหารมองไม
เห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ 
จะตองมีการทำใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ
และทาการควบคุมได  

 
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสำคัญของกระบวนการบริหารและ

กระบวนการวางแผน      ทำใหการดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายท่ีกำหนดไวการติดตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือ เมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทำงานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางท่ี
ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทำหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ 
มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได 
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บทท่ี 4 
 

การติดตามตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
4.1 ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนติดตามตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

1.เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามงาน
สถานบริการสูคุณภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว 2565) 
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2.กำหนดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน พรอมขออนุญาตเผยแพรบน 
เว็บไชตของหนวยงาน  

3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการตดิตามงาน สถานบริการสูคุณภาพ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  

4.รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามงานสถานบริการสูสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) เพ่ือบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพหนวย
บริหารปฐมภูมิ และตรวจสอบ  

  5.ปฏิบัติตามแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีฯ หากพบปญหาไมปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ใหคณะทางานประชุมและหาแนวทางการแกไขการละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก/สนับสนุน โดยเรงดวน  

5.สรุปผลการประชุมแจงผูบริหารรับทราบ/สั่งการ 



 

 

 
ข้ันตอนตรวจสอบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักฯ ป 2565 

สานักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
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1.สอบทานโดยผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบล และสาธารณสุขอำเภอ
ตามลำดับ  

2.รายงานการแกไขปญหากรณอีุบัตกิารณท่ีเปนความเสี่ยงระดับสูงใหผูบริหารรับทราบ  
 

3.ปรับปรุง Flow Chart ขัน้ตอนการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกจิหลักและ
ภารกิจสนับสนุน   

4.กำหนดการกับกับตดิตามทุก 6 เดือน  

ติดตามรอบท่ี 1 เดือน มีนาคม 2565   

ติดตามรอบท่ี 2 เดือน กันยายน 2565   



 

 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุณภาพ  
ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุณภาพ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ข้ันตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะทำงาน ผูมีสวนไดเสีย
และผูรับบริการ  
 

- ผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการรวมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ  
- ผู ม ีส วนไดเส ีย ผู ร ับบริการรวมจัดทำแผนงาน
กิจกรรมโครงการ  
- เสนอแผนงานโครงการแกคณะผูบริหาร  
- จัดตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงาน  

1 ตุลาคม ๒๕๖4–  
1 มกราคม 2565  
( 90 วัน)  

ประขุมคณะทำงาน ผูมีสวนไดเสีย 
และผูรับบริการ  

- ประชุมคณะทำงาน ผู มีสวนไดเสีย ผู รับบริการ
ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/การจัดทำปฏิทิน
การดำเนินงาน และรวมกันดำเนินงาน  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ) 
โดยสงบุคลากรเขารับการอบรมการดำเนินงาน ตาม
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว แตละหมวด แบงหนาที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน  

กุมภาพันธ 2565 
(1 วัน) 

ประขุมคณะทำงาน ผูมีสวนไดเสีย 
และผูรับบริการ  

 

- คณะทำงานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน โดยใชแนวทางการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว  
- คณะทำงานแนะนำติดตามเจาหนาที่ของแตละ  
รพ .สต. ประเมินตนเอง ตามคูมือ และวิเคราะห 
สวนขาด สาเหตุ และแนวทางแกไข  
- เก็บรวบรวมขอมูลที่แตละ รพ.สต.ประเมินตนเอง 
นำขอมูลมาวิเคราะหและดำเนินการพัฒนาในสวน
ขาด  

มีนาคม 2565 
(1 วัน) 

 
มีนาคม 2565 

(5 วัน) 
 
 

มีนาคม 2565 
(5 วัน) 

น ิ เ ท ศ ต ิ ด ต า ม ง า น  / ต ิ ด ต า ม
ประเมินผล  

 

- ทีมนิเทศติดตามงาน(พี ่เลี ้ยงระดับอำเภอ) เพื่อ
ดำเนินการแกไข ปรับปรุง พัฒนางานในสวนขาด 
และสนับสนนุการดำเนินงาน  

- ประเมินผลการติดตามงานตามหมวด ในคูมือ  
รพ.สต.ติดดาว  

- คืนขอมูลผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แก 
รพ.สต.เพ่ือนำไปพัฒนา ปรับปรุง 
- สรุปผล/จัดทำรายงายผลการดำเนิน 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2565 (8 วัน) 
 

ส ร ุ ป /จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน  
 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รพ.สต.นำเสนอผลการ
พัฒนา รพ.สต.ตามคำชี้แนะของทีมพี ่เลี ้ยงระดับ
อำเภอ 

กันยายน 2565 
( 2 วัน ) 
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กำหนดการออกตรวจประเมินรับรองและนิเทศติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล รพ.สต.ติดดาว 
ในโครงการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับCUP หนองสองหอง  

ปงบประมาณ 2565 
วัน เดือน ป สถานท่ี เวลา ทีมประเมิน หมายเหตุ 

26 กุมภาพันธ  65 รพ.สต.หนองเม็ก 8.30-16.30 ทีม1+ทีม2 ทีมประเมินทีมท่ี 1 มีดังนี้ 
1.น.ส.ศศิวิมล          พงษสุพจน 
(ประธาน) 
2. นายอรรถชัย        ภูมาพันธ 
3. นางพิมลวรรณ      กัมปนานุรักษ     
4. นางสุภา              ทักสูงเนนิ 
5. นางสาวจิตติพร     โพธิขำ  
6. น.ส.สุธาสนิีย        รมณียพกุิล   
7. น.ส.วิไลวรรณ       งามยิ่ง   
8. นางกาญจนา        ศรีปญญา  
9. นายชัยณรงค        ศรีละคร 
10. นางนัทธมน       หร่ีอินทร  
11. น.ส.บุปผา         รูปสงู  

ทีมประเมินทีมท่ี2 มีดังนี้ 
1. นายสชุาติ          ผาบสิมมา     
(ประธาน)    
2. นายบุญเลิศ         นิลละออง 
3. นางพิกุลทอง        ลุนสำโรง    
4. นางศศิมา          สิริจตุพร   
5. นายสุวิท             ใสจูง   
6. นายอารีย            เชื้อสาวะถี 
7.  น.ส.ณัฐลดา         ลมมนตรี  
8.  นางวิยะดา     วนาทรัพยดำรง 
9. นางวนดิา          สีหามาตย   
10. นางนกนอย        มาตรนอก  
๑1. น.ส.นิภาพร       จันทะหลุย  

   

2๗ กุมภาพันธ 65 รพ.สต.บานเปาะ 8.30-1๒.๐0 ทีม1+ทีม2 
รพ.สต.โนนธาตุ 13.00-16.30 ทีม1+ทีม2 

11 มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.วังหิน 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.สำโรง 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

12 มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.ดงเค็ง 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.โนนธาตุ 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

15 มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.หนองไผลอม 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

 รพ.สต.ดอนดู 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

18 มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.คึมชาด 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.ดอนดั่ง 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

19 มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.บานเปาะ 8.30-12.00 ทีม 1 

13.00-16.30 ทีม2 
รพ.สต.โนนแต 8.30-12.00 ทีม 2 

13.00-16.30 ทีม 1 
๒๐ มีนาคม 65 
(8.30-16.30) 

รพ.สต.ตะก่ัวปา 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.หันโจด 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 
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บทบาทหนาท่ีคณะทางานระดับอำเภอ (ทีมประเมิน รพ.สต.ตดิดาว)  
ตามโครงการพัฒนาระบบการตดิตามงานสถานบรกิารสูคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตำบลตดิดาว ( รพ.สต.ตดิดาว ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
******************************************* 

1. บุคลากรผูรับผิดชอบงานมีศักยภาพในการแนะนาชวยเหลือผูประเมินตามเกณฑประเมินที่ไดรับมอบหมาย 
และสามารถใหคาปรึกษาชี้แนะแนวทางไดอยางเปนไปตามมาตรฐานของงานท่ีรับผิดชอบ  
2. มีการบันทึกขอมูล คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาวตามหมวด เปนลายลักษณอักษร และชี้แนะแนวทางแกไข
เปนลายลักษณอักษรเพ่ือการพัฒนางาน ของแตละ รพ.สต  
3. นำเสนอผลการประเมินงานรพ.สต.ติดดาวใหคณะผูบริหารรับทราบ เพ่ือการพัฒนา นิเทศติดตามงานท้ัง 2 ครั้ง 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงงาน  
4. เปนพี่เลี้ยง ใหคาปรึกษา แก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในความรับผิดชอบดูแล วิเคราะหขอมูล 
สรุปการดำเนินงาน จัดทำแนวทางแกไขพัฒนา ในปงบประมาณตอไป 
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คณะทำงานและที่ปรึกษาในการจัดทำ 
คูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนุน 

………………………………………………………………….. 
1. นายสุชาต ิ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
2. นายบุญเลิศ นิลละออง ผูชวยสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
3. นางวนิดา สีหามาตย เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
4. นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นายอารีย เชื้อสาวะถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางบุปผา รูปสูง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายทวีศักดิ์ ชำกรม  ผอ.รพสต.โนนธาตุ 
8. นางสุวล ี พฤกษาหอม ผอ.รพสต.ดงเค็ง 
9. นายอดิศร นาเจริญ  ผอ.รพสต.หนองเม็ก 
10. นางระวีวรรณ  อรุณไกร ผอ.รพสต.คึมชาด 
11. นายสมพร ชุมแวงวาป ผอ.รพสต.ดอนดู 
12. นายชัยณรงค  ไทยทอง ผอ.รพสต.หันโจด 
13. นายประทีป เพ็ชรตะก่ัว ผอ.รพสต.หนองไผลอม 
14. นายวิษณุยันต  ไสยกิจ ผอ.รพสต.ดอนดั่ง 
15. นายอนุรักษ ใจยินดี  ผอ.รพสต.สำโรง 
16. นางกุลวดี สรางนานอก ผอ.รพสต.ตะก่ัวปา 
17. นายทองทว ีพันธใหญ ผอ.รพสต.วังหิน 
18. นางวนิดา นาเจริญ  ผอ.รพสต.บานโนนแต 
19. นางวาสนา ฮาดวิเศษ ผอ.รพสต.หนองสองหอง 
 

…………………………………………………………………. 
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