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ค าน า 
 

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ปูองกัน ปราบปราม และ สร้าง
เครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็งและม ประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินท ่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการม ส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท ่ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน าสู่
องค์กรท ่ม คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้ม การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเช ยงใหม่ ได้จัดท าคู่มือระบบการปูองกันีและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าท ่ของเจ้าหน้าท ่ในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ม แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยา
ข้าราชการีแห่งพระราชบัญญัติระเบ ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎ กาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  พ .ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment 
:ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการปูองกันีและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท ่ของเจ้าหน้าท ่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอีสันทราย โดยเคร่งครัดีีท้ังน ้ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันทรายีขอขอบพระคุณคณะท างานและผู้ม ส่วนเก ่ยวข้องทุกท่าน ท ่ได้เส ยสละเวลาในการให้ความรู้ 
ค าแนะน าจากประสบการณ์การท างานท ่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาคู่มือเล่มน ้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ ให้ม ความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบการปูองกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท ่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดทาคู่มือระบบการปูองกันฯ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเช ยงใหม่  
มกราคมี2562 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า  
ค าน า  
สารบัญ  

บทท ่ 1 บทน า            1  
1.1 นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข   1  
1.2 มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  2  
1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข     2  
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  
(Integrity and TransparencyAssessment)        2  

บทที ่2 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  4  
2.1 ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท ่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
ระเบ ยบ ข้อบังคับท ่บังคับใช้ต่อผู้ท ่ละเว้นการปฏิบัติหน้าท ่       4  

(1) พระราชบัญญัติระเบ ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551      4 
(2) พระราชกฤษฎ กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  พ.ศ. ๒๕๔๖  4  
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        5  
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     7  
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      7  

บทที ่3 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน      10  
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน        10  
3.2 วัตถุประสงค์          11  
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน       11  
3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน       12  
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน        12  
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน        13  

บทที ่4 การติดตามตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่     16 
4.1 ขั้นตอนแนวทางระบบปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท ่     16  

ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ    18
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวาระ

ส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทรัพยากร ทุกด้านท ่จ าเป็น
ส าหรับการขับเคล่ือนอย่างเหมาะสม พอเพ ยง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อท ่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและ
การปูองกันการทุจริต ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ่ 69/2557 ลงวันท ่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตร ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์
คลินิกเก ยรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ 
ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์
หลัก ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ  
(3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์น ้ใช้กลยุทธ์  
“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ่ 11 และ 12 ท ่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ คือ  

(1) การบริหารงานภาครัฐท ่โปร่งใส เป็นธรรม ม ประสิทธิภาพ และม ส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(3) ม การกระจายอ านาจท ่เหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนงานให้เป็นไปตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท ่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการ
บริหารงานท ่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตร ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เก ยรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ท ่ให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ก าหนดค่านิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคค  ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ม ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญทาในส่ิงท ่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการทางาน 3 ส. คือ ส าเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี ด้วยองค์ประกอบ 
(3I คือ Information Innovation and Integrity)  
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1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตส านึก การปูองกัน การปราบปราม และการสร้าง 
เครือข่าย สาระส าคัญได้ดังน ้  

- ปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท ่ตัวบุคคล สร้างพลัง
คุณธรรมขับเคล่ือนสังคม  

- ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้ม ประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง  

- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบ ยบท ่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการ ลงโทษ
ผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  

- สร้างเครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวัง แจ้งเบาะแส 
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันท ่ 8 ธันวาคม 2558 

ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท ่ทุกคนท ่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปัจจุบันท ่ให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกงยกระดับค่าดัชน ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception 
Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
สร้างความตระหนักด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ ยงมาใช้ในการด าเนินช วิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท ่ก าหนดหัวข้อหลักในการ
รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  
 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment)  
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสาคัญและผลักดันให้การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท ่ม ธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการ
ท ่ ด  ยุทธศาสตร์ ชา ติ ว่ า ด้ วยก ารปู องกั นและปร าบปรามการ ทุจริ ต  ระยะท ่  2                                     
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตร เมื่อวันท ่ 5 มกราคม 2559 ม มติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่าง
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ม ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกใน
ภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน  จานวน 
8,293 หน่วยงาน ท ่จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช่องว่างการกระทาการทุจริต 
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  ได้ก าหนด
องค์ประกอบในการประเมินท ่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทย
เป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปช่ันท ่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จาก  

(1) การด าเนินงานของระดับบุคคล  
(2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  
(3) ลักษณะงานท ่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันและการรับส่ิงของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธ การ

บริหารจัดการภายในองค์กรท ่น าไปสู่การปรับเปล ่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็น 
ส่ิงท ่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การม ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท ่ภายในองค์กรจะเป็นส่ิงท ่ยาก
ต่อการด าเนินงาน แต่เป็นส่ิงส าคัญท ่ต้องสร้างต้องท าให้เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่องค์กรท ่ม คุณธรรมและีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้ม การทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธ
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ                         
3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ปูองกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและม ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวช ้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและ
ระดับจังหวัด (ก าหนดเป็นตัวช ้วัดท ่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในมิติ
ภายใน มิติการพัฒนาองค์กร น้าหนักร้อยละ 5) นอกจากน ้ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน 
ITA เป็นตัวช ้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวช ้วัดท ่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
เช่นเด ยวกัน ท้ังน ้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท ่ 2                    
(พ.ศ. 2556 -2570) ได้ก าหนดเปูาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่มค่าคะแนน  CPI (Corruption 
Perception Index) ซึ่งอยู่ท ่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI น ้ ยังเป็นหนึ่งในเปูาหมายหลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท  ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย 
คือ การบริหารจัดการท ่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และม ประสิทธิภาพ   
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บทที่ 2 

ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  

2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

(1) พระราชบัญญัติระเบ ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทาในส่ิงท ่ถูกต้อง  
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  
3. การปฏิบัติหน้าท ่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4. การปฏิบัติหน้าท ่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบ ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

พลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา  

(2) พระราชกฤษฎ กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎ กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท ่ด  พ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท ่เก ่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่าง

ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด าเนินการรวมท้ัง
รายละเอ ยดอื่น ๆ ท ่เก ่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ท ่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท ่เก ่ยวข้องเข้าตรวจดูได้  

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้ม การทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดม ความจาเป็นหรือสมควรท ่

จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตร  ก าลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน  

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการท ่เก ่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานใน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการท่ัวไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานใดและ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นม ลักษณะท ่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนด
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ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาท ่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  

มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างม ประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วน
ราชการท ่ม อานาจออกกฎ ระเบ ยบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่นม หน้าท ่ตรวจสอบ
ว่ากฎ ระเบ ยบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติหน้าท ่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณ ม ความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเร ยบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท ่จ าเป็น  

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้ม การประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้ม คณะผู้

ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน ้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธ การ และระยะเวลาท ่ ก.พ.ร. ก าหนด  

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้
ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งท ่ปฏิบัติ ประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์ท ่หน่วยงานท ่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น  
 
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

โดยท ่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท ่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท ่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องม กลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างม 
ประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถ ่ถ้วนแล้วเห็นว่าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งม หน้าท ่ท ่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนท ่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพื่อให้
หน้าท ่ท ่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนท้ังปวงจึง ต้องม คุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน า
ประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศ ลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น  เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและ
ตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติท ่ด งามสมกับความเป็น
ข้าราชการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับผู้ดารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท ่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ดังน ้  
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การม จิตส านึกท ่ด  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่ม ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท ่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ม อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน ม คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาช พขององค์กร 

หมวด ๑  
บทท่ัวไป  

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนน ้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
หมวด ๒  

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในส่ิงท ่ถูกต้องและเป็นธรรม  
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องม จิตสานึกท ่ด และความรับผิดชอบต่อหน้าท ่ เส ยสละ ปฏิบัติหน้าท ่ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท ่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท ่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท ่ และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์  
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท ่ด้วยความเท ่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยม 
อัธยาศัยท ่ด และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  ไม่
ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารท ่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าท ่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาช พโดยเคร่งครัด  
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท ่ด ในการดารงตน รักษาช่ือเส ยงและภาพลักษณ์ของราชการ  
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(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการท ่ม หน้าท ่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนม สุขภาพท ่ด  และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท ่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและม มาตรฐาน 
ดังนั้นการท ่จะปฏิบัติหน้าท ่ให้แก่ประชาชนอย่างม คุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท ่ของข้าราชการซึ่งต้อง
ม จิตส านึกในหน้าท ่ กระท าในส่ิงท ่ถูกต้อง เป็นธรรม เส ยสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นท ่ต้ังส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขม จรรยาท ่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังน ้  

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท ่ถูกต้อง  
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าท ่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าท ่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ข้อ ๖ ด ารงช วิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพ ยง 

 
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส ของ
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการท ่ม ประสิทธิภาพ และ
มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการ
จัดเตร ยมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท ่ม ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ส่วนท ่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ม การเตร ยมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผล
จากหน่วยงาน ท ่เก ่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวช ้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนา
ระบบบริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างม ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและม ความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท ่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนม โอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและส่ือสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวช ้วัดความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ม ความส าคัญต่อการบริหารจัดการท ่ม คุณค่าและม ประสิทธิภาพ  โดยเป็น
กระบวนการท ่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝุาย รวมท้ังการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า
เท ยมและม มาตรฐานเป็นหนึ่งเด ยว มาตรฐานและตัวช ้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท ่ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ม ประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ
ดังน ้  
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ประโยชน์ต่อภาคประชาชน  

๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานอื่นๆ  จาก
เจ้าหน้าท ่และหน่วยงานของรัฐ  

๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้  

๔. ม ความเข้าใจและม แนวปฏิบัติเก ่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม  

๕. สามารถเข้าไปม ส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทาง
ผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  

๑. ม ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท ่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. ม แนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท ่สอดคล้องกับความโปร่งใสท ่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการท ่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ  

๓. ม เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช ้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช ้วัดดังกล่าว เป็น
ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช ้วัดความ โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อเตร ยมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน่วยงานท ่ม อ านาจหน้าท ่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น  

๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนม โอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการท ่ม ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวช ้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานม ความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท ่แสดง
ถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การม ส่วนร่วมของประชาชนและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส ม ตัวช ้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่  

5.๑ การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าท ่ของหน่วยงาน  
5.2 การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
5.3 การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5.5 การส่งเสริมการม ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  
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มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่  
๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท ่ก าหนดไว้โดยไม่ม การเลือกปฏิบัติ  
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท ่เหมาะสมกับการให้บริการ  
๔. การจัดให้ม ช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเร ยนของประชาชน  
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
๖. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  และการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท ่องค์กรจะน ามาใช้ในการ

บริหารงานบุคคล เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน  ผู้บริหารจะม เครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายท ่ก าหนดไว้การมอบหมายหน้าท ่และการส่ังการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานม ความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ  เนื่องจากม ท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท ่
ผู้บริหารสามารถช ้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานท ่ก าหนดไว้ถือเป็นส่ิงท้าทายท ่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นท ่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติงาน                     
ม ความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานม กรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท ่ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพื่อ
คุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจท ่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร 
เนื่องจากเป็นปัจจัยท ่ม ส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท ่วางไว้ ีีีีีีีีีีีีีีีีี
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท ่เก ่ยวข้องตัวบุคคลใน องค์กร นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจาก
งาน ท้ังน ้ เพื่อให้องค์กรได้คนด ม ความรู้ความสามารถและความประพฤติด มาปฏิบัติงานซึ่งการท ่องค์กร
จะได้บุคคลท ่ม คุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึน้มาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลท ่
ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลท ่องค์กรนาไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน 
โดยท่ัวไปแล้วการท ่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเช่ือถือได้
นั้น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอ กส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล  ซึ่งหนึ่งใน
เครื่องมือท ่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังน ้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การเปร ยบเท ยบผลงานระหว่างบุคคลท ่ปฏิบัติงานอย่างเด ยวกัน  โดยองค์กรต้องท าการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ ท ่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลจึงเปร ยบเท ยบกับมาตรฐานท ่องค์กรได้ก าหนดไว้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับค าว่า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้
ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท ่น่าพอใจหรืออยู่ใน
ระดับท ่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงรวมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานท ่ต้องปฏิบัติ โดยจะม กรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ
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ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะท ่บาง
ประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 

3.2 วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ส่วนราชการม มาตรฐานการปฏิบัติงานท ่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรท ่แสดงถึง
รายละเอ ยดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  

๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ท มุ่่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรอย่างม ประสิทธิภาพ  

3. เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท ่ม 
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย ม การท างานปลอดภัย เพื่อการบรรลุข้อก าหนดท ่ส าคัญ
ของกระบวนการ  

3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

หากจะพิจารณาถึงประโยชนท ่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ ซึ่งม ด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการสร้าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ม ดังน ้  

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปร ยบเท ยบ

ผลงานท ่ทาได้กับท ่ควรจะเป็นนั้นม ความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มาก
ขึ้น และช่วยให้ม การฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้  

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานท ่ม ความสามารถจะ

เกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานท ่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานท ่ม คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด

รายละเอ ยดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต  
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3.3.4 ด้านการควบคุมงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือท ่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถ

มอบหมายอ านาจหน้าท ่และส่งผ่านค าส่ังได้ง่าย ช่วยให้สามารถดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
และสามารถควบคุมงานได้อย่างม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างม หลักเกณฑ์  

ปูองกันไม่ให้ม การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปร ยบเท ยบผลการปฏิบัติงานท ่ได้กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานม ความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ด ขึ้น 

3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ประกอบด้วย  
๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาทาการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอ ยดจากแบบบรรยาย                       

ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ  
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งนั้น ไม่ว่า

จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธ การปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดท ่ต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับ นโยบาย 
หลักเกณฑ์ หรือระเบ ยบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร  

๓. ประชุมผู้ท ่เก ่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน  

๔. ช ้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เก ่ยวข้องอื่น ๆ เก ่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท ่
ก าหนดไว้  

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปร ยบเท ยบกับมาตรฐานท ่ก าหนดไว้  
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานท ่ก าหนดไว้ให้ม ความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน เกณฑ์ท ่องค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาท ่ปฏิบัติคุณภาพของงาน  

3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้  

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาท ่ปฏิบัติ เป็นการก าหนดว่างานต้องม ปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพ ยงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นน ้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณ
หรือระยะเวลาท ่ปฏิบัติได้  

๒. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานท ่ปฏิบัติได้นั้น ควรม คุณภาพด มากน้อยเพ ยงใด โดย
ส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องม ความครบถ้วน ประณ ต ถูกต้อง เช่ือถือได้ ประหยัดท้ังเวลา
และทรัพยากร  
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๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานท ่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ  ดังนั้น การ
ก าหนดลักษณะพฤติกรรมท ่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท ่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเส ย ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ
ขวัญก าลังใจของเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในองค์กรม ความเหมาะสม และเป็นท ่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ท าหน้าท ่ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานท ่ผู้เก ่ยวของทุกฝุายสามารถ
ยอมรับได้ โดยท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานม ความเป็นธรรม 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท ่ก าหนดไว้ ลักษณะงานท ่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้
เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอื่น ๆ ท ่สามารถวัดได้ ม การบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ม การเผยแพร่
ให้เป็นท ่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานท ่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปล ่ยนแปลงได้ กล่าวคือ 
ควรต้องม การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ท้ังน ้ ต้องไม่เป็นการเปล ่ยนแปลงเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปล ่ยนแปลงควรม สาเหตุเนื่องมาจากการท ่หน่วยงานม วิธ 
ปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 

3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน  

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท ่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนท ่
ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายท ่ช ้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนท ่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อม การศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดท ่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็
จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท ่ก าหนดไว้การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของส่ิงท ่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ 
ประเภทด้วยกัน คือ  

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามท ่ก าหนดไว้ในแผน เร ยกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) 
และควบคุมให้ผลผลิตท ่ได้ม ลักษณะและคุณสมบัติตามท ่ก าหนดไว้เร ยกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การควบคุมในข้อน ้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาท ่ก าหนดไว้  

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท ่ท ่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธ ท ่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าท ่ท ่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าท ่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าท ่ท ่ปฏิบัติงานด้วย  
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๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) ีีีีีีีีีีีีีีีีีี
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญช ต่าง ๆ ท้ังน ้ เพื่อให้
โครงการเส ยค่าใช้จ่ายต่ าสุด และม เหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม ีีีีีีีีีีีีีีีีี
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและท ่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้า
ของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  

๕. การควบคุมเทคนิควิธ การปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
การควบคุมกากับดูแลเทคนิคและวิธ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท ่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธ ท ่มองเห็นและเข้าใจง่าย ความส าคัญของการติดตามและการ
ควบคุม ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปน ้  

๑. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท ่ต้ังไว้ ประโยชน์ในข้อน ้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท ่
ส าคัญท ่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังน ้ เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของโครงการ หากไม่ม การยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการน ้ไปท าไม 
เมื่อเป็นเช่นน ้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท ่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุส่ิงท ่
มุ่งหวังดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมท ่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ  

๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารท ่ด จะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธ การปฏิบัติท ่ม ประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรท ่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้  

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานท ่ด มักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะม พ ่เล ้ยง
มาช่วยแนะนาช่วยเหลืออ กแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจท ่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะม มากขึ้น  

๔. ช่วยปูองกันและความเส ยหายรุนแรงท ่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้าม การควบคุมไม่ด 
พอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเส ยหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเส ยนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท ่
เร ยกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น  

๕. ท าให้พบปัญหาท ่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังน ้ ในขณะท ่ท าการติดตามและควบคุมนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  

๖. ช่วยให้ผู้เก ่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าท ่ค่อนข้างจะเป็นีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
นามธรรมสูง เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระท่ัง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายท ่ถูกต้องได้ เมื่อม การติดตามและ
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ควบคุมโครงการ จะต้องม การท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมท้ังมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถเปร ยบเท ยบและท าการควบคุมได้  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายท ่ก าหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท ่เก ่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้ม การแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อม การ
ติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องม การควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท ่
ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท ่จะท าหน้าท ่ควบคุมก็ต้องม การติดตามก่อนเสมอ 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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บทที ่ 4  

การติดตามตรวจสอบเพือ่ปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

4.1 ข้ันตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
 

             ขั้นตอนแนวทางระบบปอ้งกันการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนนุ 
                        ติดตามตรวจสอบเพือ่ปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 

 1.เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธ ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามงาน
สถานบริการสู่คุณภาพ  
 
 
 
 

 2.ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไชต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
     
  3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏบิตัิงานพฒันาระบบการติดตามงาน 
 
 
 
 
 

 4.รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามงานสถานบริการสู่สุขภาพ เพื่อบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย 

 
 
 
5.ปฏิบัติตามแนวทางระบบปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท ่ฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามแนวทาง 
มาตรฐานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท ่ ให้คณะท างานประชุมและหาแนวทางการแก้ไขการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท ่ในภารกิจหลัก/สนับสนุน โดยเร่งด่วน 

 
 

6. สรุปผลการประชุมแจ้งผู้บริหารรับทราบ/ส่ังการ
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ขัน้ตอนตรวจสอบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ฯ ป ี2562  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จงหวดเชียงใหม่ 

 
 

1.สอบทานโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสาธารณสุขอ าเภอ 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

2.รายงานการแกไ้ขปัญหากรณีอุบัติการณ์ทีเ่ป็นความเสี่ยงระดับสูงใหผู้้บริหารรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

3.ปรับปรุง Flow Chart ข้ันตอนการป้องกันการละเวนการปฏิบัติหน้าทีใ่นภารกิจหลัก 
และภารกจิสนับสนุน 

 
 
 
 
 

4.ก าหนดการก ากับตดิตามทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

ติดตามรอบที่ 1 28 กุมภาพันธี์ 2562 
 
 
 

ติดตามรอบที่ 2 31 กรกฎาคม 2562 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะทางาน ผู้ม ส่วนได้เส ยีี
และผู้รับบริการ 

 

- ผู้ม ส่วนได้เส ย ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็น
เก ่ยวกับีีีแผนงาน/โครงการ 

- ผู้ม ส่วนได้เส ย ผู้รับบริการร่วมจัดทาแผนงานกิจกรรม
โครงการ 

- เสนอแผนงานโครงการแก่คณะผู้บริหาร 
- จัดต้ังคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบงาน 

1 ตุลาคม ๒๕๖1 
–  

1 มกราคม 2562 
       ( 90 วัน) 

ประขุมคณะทางาน ผู้ม ส่วนได้เส ย และ
ผู้รับบริการ 

 

- ประชุมคณะท างาน ผู้ม ส่วนได้เส ย ผูร้ับบริการช ้แจง
รายละเอ ยดการด าเนินงาน/การจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน และร่วมกันด าเนินงาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ท มพ ่เล ้ยงระดับอ าเภอ) 
โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ี2562 
(1 วัน) 

ประชุม และช ้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 

 

- คณะท างานประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน โดยใช้แนวทางการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว 

- คณะท างานแนะน าติดตามเจ้าหน้าท ่ของแต่ละ รพ .
สต. ประเมินตนเอง ตามคู่มือ และวิเคราะห์ส่วนขาด 
สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

- เก็บรวบรวมข้อมูลท ่แต่ละ รพ.สต.ประเมินตนเอง  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และดาเนินการพัฒนาในส่วน
ขาด 

 

ม นาคม ๒๕๖2 
(1 วัน) 

 
ม นาคม ๒๕๖2 

(5 วน) 
 

ม นาคม ๒๕๖2 
(5 วน) 

นิเทศติดตามงาน 
 

- ท มนิเทศติดตามงาน(พ ่เล ้ยงระดับอ าเภอ) เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานในส่วนขาด 
และสนับสนุนการด าเนินงาน 

 

เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๖2 (60 วัน) 

ติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม 
 

- ประเมินผลการติดตามงานตามหมวด ในคู่มือ  
- สรุป/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุน การส่ง รพ.สต. ในความรับผิดชอบ  

มิถุนายน ๒๕๖2 
(5 วัน) มิถุนายน 
๒๕๖2 (2 วัน) 

สรุป/จัดทารายงานผลการด าเนินงาน 
 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และหาแนวทางการ
แก้ไขพัฒนา ในปีถัดไป 

 

กันยายน ๒๕๖2 
(2 วัน) 
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แผนการนิเทศงานโครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุ่ณภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบที ่ 1  (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

 

วัน/เดือน/ปี เวลาออก รพ.สต. ผูน้ิเทศ ผู้ประสานงาน 
8ีม นาคม 

2562 
08.30น. 

- 
16.30น. 

รพ.สต.บ้านหนองไคร้ีีต.หนองจ๊อม 
รพ.สต.บ้านศร บุญเรืองีต.ปุาไผ่ 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 

11ีม นาคม 
2562 

08.30น. 
- 

16.30น. 

รพ.สต.บ้านปุาเหมือดีต.ปุาไผ่ 
รพ.สต.บ้านร้องเม็งีต.หนองแหย่ง 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 

12ีม นาคม 
2562 

08.30น. 
- 

16.30น. 

รพ.สต.บ้านสันพระเนตรีต.สันพระเนตร 
รพ.สต.บ้านสันคะยอมีต.สันทรายน้อย 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 

13ีม นาคม 
2562 

08.30น. 
- 

16.30น. 

รพ.สต.บ้านเมืองวะีต.เมืองเล็น 
รพ.สต.บ้านแม่ฮักีต.หนองแหย่ง 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 

14ีม นาคม 
2562 

08.30น. 
- 

16.30น. 

รพ.สต.บ้านหนองมะจับีต.ีแม่แฝก 
รพ.สต.บ้านร่มหลวงีต.แม่แฝก 
รพ.สต.บ้านเจด ย์แม่ครัวีต.แม่แฝกใหม่ 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 

15ีม นาคม 
2562 

08.30น. 
- 

16.30น. 

รพ.สต.บ้านปุาก้างีต.สันปุาเปา 
รพ.สต.บ้านท่อีต.สันทรายหลวง 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

นางพัทธวรรณี 
ลาน้อย 
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คณะท างานและทีป่รึกษาในการจัดท า 
คู่มือระบบการป้องกนั ตรวจสอบการปฏบิตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกดั 

 

1. นางทิพย์วัลย์ีีอุ่นนันกาศ   สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. นางพัทธวรรณีีลาน้อย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
3. นางสมเพชร ค าทิพย์   ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
4. นางบัวซอน บุตรศักด์ิ  ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
5. นายฉัตรชัย จ าปา   ผอ.รพ.สต.บ้านเจด ย์แม่ครัว 
6. นายสมภพ เก็งวินิจ   ผอ.รพ.สต.บ้านศร บุญเรือง 
7. นายรสิทธิ บริรักษ์   ผอ.รพ.สต.บ้านปุาเหมือด 
8. นายเสน่ห์ คนขยัน   ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
9. นายธวัช  วันด    ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
10. นายสายัณห์ ชัยศร สวัสด์ิ  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
11. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ ์  ผอ.รพ.สต.บ้านปุาก้าง 
12. นายอนุสิษฐ กันธ ิ   ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 
13. นายครรชิต ชนะทิพย์  ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ 
14. นางสุนันทา ชูมณ    ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม 
15. นางนุชจรินทร ์ พันธุ์บุญปลูก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 


