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คำนำ 

 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึกป้องกันปราบปรามและสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้นได้กำหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำสู่
องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำคู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของ
หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบ
ธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกะทู้โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขอขอบพระคุณคณะทำงานและผู้
มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้คำแนะนำจากประสบการณ์การทำงานที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้
เป็นแนวทางในระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนต่อไป 

 
 

คณะทำงานจัดทาคู่มือระบบการป้องกันฯ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระ

สำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศระดับกระทรวงพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จำเป็น
สำหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมพอเพียงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่องธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริตคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายนพ.ศ. 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาตินโยบายแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ
คุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดำเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์
เจษฎา โชคดำรงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศมีค่านิยมร่วมคือซื่อสัตย์
สามัคคีมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสกล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้องยึด 3 ยุทธศาสตร์หลักได้แก ่

(1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
(3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ ์
“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 และ 12 ที ่กำหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที ่มี
ประสิทธิภาพ คือ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) แผนการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการบริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวง
สาธารณสุขตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานทุกระดับกำหนดค่านิยมร่วมคือซื่อสัตย์สามัคคีมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสกล้า
หาญทาในสิ่งที่ถูกต้องตลอดจนแนวทางการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการทางาน 3 
ส. คือสำเร็จความสุขและสร้างสิ่งดีด้วยองค์ประกอบ (3I คือ Information Innovation and Integrity)  
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1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วยมาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วยการปลุกจิตสำนึกการป้องกันการปราบปรามและการสร้างเครือข่าย
สาระสำคัญได้ดังนี ้

- ปลุกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคลสร้างพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 

- ป้องกันสร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง 

- ปราบปรามปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่กำหนดมาตรการลงโทษ
ผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

- สร้างเครือข่ายสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 

1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

ภายใต ้ห ัวข ้อ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร ่วมต้านทุจร ิต (MOPH Together Against 
Corruption)”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนใน
การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง
สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตกำหนดเป็นวาระ
เร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตต้องการให้คนไทยไม่โกงยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment)  

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการ
บร ิหารจ ัดการท ี ่ ดี  ย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่ าด ้ วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตระยะที่  2                                     
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่าง
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มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่
ระบบราชการไทยโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนจำนวน 8,293 หน่วยงาน
และแผนการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้
กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะร่วมผนึกกำลัง
การต่อต้านการทุจริตปิดหนทางปิดช่องว่างการกระทำการทุจริตแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นได้กำหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรร
มาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต
คอร์รัปช่ันที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 

(1) การดำเนินงานของระดับบุคคล 
(2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
(3) ลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธี การ

บริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การดำเนินงานแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานนำไปสู่การทำให้สังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
เกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคมชุมชนโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ3 ป.1 ค. (ปลุกจิตสำนึกป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานก.พ.ร. กำหนดให้การประเมิน ITA 
เป็นตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 
8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในมิติภายในมิติการพัฒนาองค์กรน้ำหนัก
ร้อยละ 5) นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกันทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรม
ในเรื่องการพยายามเพิ่มค่าคะแนน CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วน
ใหญ่และค่า CPI นี้ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 
2555-2559) ในการสร้างภูมิคุ ้มกันของสังคมไทยคือการบริหารจัดการที ่โปร่งใสตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

ระบบการปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
2.1.1 ระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
(1) พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551  

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการ                    

พลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนำไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่าง

ส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิขั้ นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ณที่ทำการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่

จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรีกำลังเงิน
งบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 

หมวด๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่าง

ส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปส่วนราชการใดมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและก.พ.ร. 
พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้หรือส่วนราชการได้กำหนดระยะเวลา
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แล้วเสร็จไว้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรก.พ.ร.จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการ
นั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วให้ส่วน
ราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศเพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่นมีหน้าที่ตรวจสอบว่า
กฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากซ้ำซ้อนหรือความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอืน่หรือไม่เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

มาตรา๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆโดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมีความจำเป็น
อย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึงให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็น 

หมวด๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้

ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพ
การให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
ระยะเวลาที่ก.พ.ร. กำหนด 

มาตรา๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้
ส่วนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา๒๗๙ กำหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นโดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่งมีหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมดังนั้น การใช้อำนาจเพื่อให้
หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงทำเพราะนำประโยชน์
ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้นเพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบ
กันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดารงตำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี้ 
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

หมวด๑ 
บททั่วไป 

ข้อ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
ข้อ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
หมวด๒ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
ข้อ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้อ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน ์
ข้อ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ข้อ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วง
เวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
ข้อ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
ข้อ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ 
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(4) จรรยาข้าราชการพลเรือนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมี
จิตสำนึกในหน้าที่กระทำในสิ ่งที ่ถูกต้องเป็นธรรมเสียสละและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้งส ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ข้อ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้อ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
ข้อ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ข้อ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้อ๖ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน๓มิติคือมิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเอกสารหลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วนที่
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมิน ผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ .๒๕๔๐ ของภาครัฐ
และประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยเป็นกระบวนการ
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 
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ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานอื่นๆจาก
เจ้าหนา้ที่และหน่วยงานของรัฐ 

๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทาง
ผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

๑. มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ 

๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ดำเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

๓. มีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดแนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัว
แบบในการประเมินตนเองภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น 

๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่ง ใสของหน่วยงาน
ภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่ว มของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน ๕ ประการได้แก ่

5.๑ การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
5.2  การจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
5.3 การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.4 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
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มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการได้แก ่

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิ
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงเปิดเผยการตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะนำมาใช้ในการบริหารงาน

บุคคลเพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขึ้นมาใช้ร่วมกันผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทำได้โดยสะดวกและรวดเร็วการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความยุติธรรมและน่าเชื ่อถือเนื ่องจากมีทั ้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที ่ผู ้บริหารสามารถชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่ายในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กำหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้า
ทายที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้นเนื ่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพเพื่อไปสู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงาน
บุคคลนับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กรเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้การ
พัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กรนับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานการบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงานทั ้งนี ้เพื ่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้
ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา
ปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องสร้างเครื ่องมือสำคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคลซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที ่องค์กรนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื ่อนขั ้นเลื ่อนตำแหน่งการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการโอนย้ายการให้พนักงานและการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้วการที่จะ
ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้นองค์กรมักจะสร้าง
เครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกันโดยองค์กรต้องทำการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็น
เกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้วเมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่องค์กรได้กำหนดไว้มาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับคำว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานใน
ระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู ้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ การ
กำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานจะเป็นล ักษณะข้อตกลงรวมกันระหว ่างผ ู ้บ ังค ับบัญชากับ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติโดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆด้านด้วยกัน
อาทิ ด้านปริมาณคุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากมาตรฐานของ
งานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ
องค์กรจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้นๆ 

3.2 วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน 

๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมายมีการทำงานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของ
กระบวนการ 

3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ซึ่งมีด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจ
การปรับปรุงงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปรียบเทียบ

ผลงานที่ทำได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มาก
ขึ้นและช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได ้

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะ

เกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ ่งความสำเร็จจะเกิดความมานะพยายามผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที ่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไรช่วยให้ไม่ต้องก ำหนด

รายละเอียดของงานทุกครั้งทำให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต 
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3.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถ

มอบหมายอำนาจหน้าที่และส่งผ่านคำสั่งได้ง่ายช่วยให้สามารถดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์

ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

3.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย 
๑. เลือกงานหลักของแต่ละตำแหน่งมาทำการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตำแหน่งนั้นไม่ว่า

จะเป็นปริมาณงานคุณภาพงานหรือวิธีการปฏิบัติงานซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นั้นๆเพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กำหนดไว้ 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเกณฑ์ที ่องค์กรมักกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานได้แก่เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงานซึ่งกล่าวได้โดยละเอียดดังนี้ 

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกำหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไรและควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกำหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
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๒. คุณภาพของงานเป็นการกำหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใดโดยส่วน
ใหญ่มักกำหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วนประณีตถูกต้องเชื่อถือได้ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร 

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงานงานบางตำแหน่งไม่สามารถกำหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ดังนั้นการ
กำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรเนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและขวัญ
กำลังใจของเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามเพื่อให้การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ
ในองค์กรมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญบางประการนั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องการว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่กำหนดไว้ลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือ
หน่วยอ่ืนๆที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือควรต้องมีการทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานการเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือนำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 

3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

การควบคุมหมายถึงกระบวนการที่กระทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด
ไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้น  ก็หมายถึงการบังคับให้กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทางกรอบหรือข้อกำหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ ่ง จะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าวมิฉะนั ้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การควบคุมอำนาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน
คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ
ให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนเรียกว่าการควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วยคือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้
ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไว้และให้เป็นไปตามกำหนดการ
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โครงการควบคุมและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานความประพฤติความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายตำ่สุดและมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน ำเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่การควบคุม
กำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ
โดยจะต้องควบคุมทั ้งเทคนิควิธีที ่มองเห็นและเข้าใจง่ายความสำคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสำคัญความจำเป็นและประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้นอาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปน้ี 

๑. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
สำคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทำโครงการนี้ไปทำไม 
เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ทำให้สามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่นหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆได้ 

๓. ช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพื่อลงโทษแต่เป็นการแนะนำช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพี่เลี้ยง
มาช่วยแนะนาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น 

๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดี
พอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่
เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ทำให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทำการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆของโครงการหลายประการจึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดย
ปกติโครงการต่างๆมักจะกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวมๆ หรือใช้คำที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูงเช่นคำว่าพัฒนาขยายปรับปรุง กระตุ้นยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหาร
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มองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุม
โครงการจะต้องมีการทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สามารถ
เปรียบเทียบและทำการควบคุมได ้

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสำคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กำหนดไว้ การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กัน ไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทำงานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่
ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทำหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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บทท่ี4 

การตดิตามตรวจสอบเพื่อปอ้งกนัการละเวน้การปฏิบติัหน้าที ่

 
 

4.1 ขัน้ตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
 

ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกนัการปฏิบัตหิน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
ติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเวน้การปฏิบัติหนา้ที่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 

 

1.เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมายแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามงาน
สถานบริการสู่คุณภาพ 
 
 
 
 

2.กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนพร้อมขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไชต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
  3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงาน 
 
 
 
 
 

4.รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงาน นิเทศติดตามงานสถานบริการสู่สุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยงาน 

 
 
 
  5.ปฏิบัติตามแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามแนวทาง 
  มาตรฐานหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะทำงานประชุมและหาแนวทางการแก้ไขการละเว้น 
  การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก/สนับสนนุโดยเร่งด่วน 

 
 

  6. สรุปผลการประชุมแจ้งผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
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ขั้นตอนตรวจสอบการป้องกนัการละเวน้การปฏิบัติหนา้ทีฯ่ ป ี2566 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวดัภูเก็ต 

 
 

1.สอบทานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอ
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 

2.รายงานการแก้ไขปญัหากรณีอบุัติการณ์ทีเ่ปน็ความเสี่ยงระดบัสูงใหผู้้บรหิารรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

3.ปรับปรุง FlowChart ขั้นตอนการป้องกนัการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลกั
และภารกจิสนับสนุน 

 
 
 
 
 

4.กำหนดการกำกับติดตามทกุ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

ติดตามรอบที ่1 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 

ติดตามรอบที ่2 31 กรกฎาคม 2566 
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4.2 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คณุภาพ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖6 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะทำงานผู้มีส่วนได้เสีย  และ
ผู้รับบริการ 

 

- ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

- ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการร่วมจัดทาแผนงานกิจกรรม
โครงการ 

- เสนอแผนงานโครงการแก่คณะผูบ้ริหาร 
- จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 

1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 
1 มกราคม 2566 

( 90วัน) 

ประขุมคณะทำงานผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้รับบริการ 

 

- ประชุมคณะทำงานผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินงาน/การจัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานและร่วมกันดำเนินงาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ) 
โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการดำเนินงาน 

กุมภาพนัธ์ 2566 
(1 วัน) 

ประชุมและชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน 

 

- คณะทำงานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงานโดยใช้แนวทางการประเมิน
รพ.สต.ติดดาว 

- คณะทำงานแนะนำติดตามเจ้าหน้าที่ของแต่ละรพ .
สต. ประเมินตนเองตามคู่มือและวิเคราะห์ส่วนขาด
สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่แต่ละรพ.สต.ประเมินตนเอง 
นำข้อมูลมาวิเคราะห์และดำเนินการพัฒนาในส่วน
ขาด 

 

มีนาคม ๒๕๖6 
(1 วัน) 

 

มีนาคม ๒๕๖6 
(5 วัน) 

 

มีนาคม ๒๕๖6 
(5 วัน) 

นิเทศติดตามงาน 
 

- ทีมนิเทศติดตามงาน(พี่เลี้ยงระดับอำเภอ) เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานในส่วนขาดและ
สนับสนุนการดำเนินงาน 

 

เมษายน-พฤษภาคม
๒๕๖6 (60 วัน) 

ติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม 
 

- ประเมินผลการติดตามงานตามหมวดในคู่มือ 
- สรุป/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการส่งรพ.สต. ในความรับผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๖6 
(5 วัน)  

มิถุนายน ๒๕๖6 
(2 วัน) 

สรุป/จัดทารายงานผลการดำเนินงาน 
 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและหาแนวทางการ
แก้ไขพัฒนาในปีถัดไป 

 

กันยายน ๒๕๖6 
(2 วัน) 
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แผนการนเิทศงานโครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบรกิารสูคุ่ณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 รอบท่ี1(1 ตุลาคม 2565 - 31 มนีาคม 2566) 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รพ.สต. ผู้นเิทศ ผู้ประสานงาน 
9 มีนาคม 
2565 

08.30 - 16.30 น. รพ.สต.กมลา คณะกรรมการติดตาม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้

นางสาวกุมภา ดาศรี  

 
คณะทำงานและที่ปรึกษาในการจัดทำ 

คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 

1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   สาธารณสุขอำเภอกะทู ้      
2. นางสาวกุมภา ดาศร ี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะทู ้
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กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : บริษัท 168 พริ้นต้ิง จำกัด, 2552. 
สำนักงาน ก.พ. พระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : บริษัท โกลบอล 
อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2551. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1.ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    1. โดยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงานและเ ป็น

ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 
    2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
    3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
    4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
    5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
    6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
    7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
    8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
    9. แผนปฏิบัติการประจำเดือนของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน 
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 
                                         
                            
                                        (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชพีเหล็ก) 
                       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                            วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565          วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข 
                                                       วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

https://www.fang-dho.com/
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต : คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
    11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
   12.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   13.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   14.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
   15.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะ ดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
   16.  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   17.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
          18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
          18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
          18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 
          18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
          18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
 

Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                               
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสขุอำเภอกะทู ้
                   วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565          วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รตันพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ 
                                               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

https://www.fang-dho.com/
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต : คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 

 


