คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าทีต่ ามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานบริการทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้ างเครื อข่ าย) ในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต มุ่ งเน้ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ให้ เข้ ม แข็ งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กําหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
สากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนําสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทําคู่มือระบบการป้องกัน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานใน ภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคำ มีแนวทางการ ปฏิบัติตนตาม
หลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราช กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนจรรยา
ข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการพ.ศ.
๒๕๔๐ เป็ น ไปด้ วยความชอบธรรมตามหลั กระบบคุณ ธรรม (Merit System) สอดคล้ องกับการ ประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงาน (Integrity and Transparency Assessment
:ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกั นการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคำ โดยเคร่งครัด ขอขอบพระคุณ
คณะทํางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ คําแนะนําจาก ประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําคู่มือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขทุก ระดับ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ หลักและภารกิจสนับสนุน
และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่อไป

คณะผู้จัดทํา
ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา

หน้า

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา

๑

๑.๑ นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
๑.๒ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
๑.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment)

๑
๒
๒

บทที่ ๒ ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๒.๑ ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๔) จรรยาข้าราชการพลเรือน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๕

บทที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๓.๑ ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.๒ วัตถุประสงค์
๓.๓ ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.๔ ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.๕ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน
๓.๖ มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓

บทที่ ๔ การติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๔.๑ ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ

๑๕
๑๕
๑๗

๓

๕
๕
๕
๖
๗
๘

๑
บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น
วาระสําคัญตามแผนบูรณาการระดับ ประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน
ที่จําเป็นสําหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ ๑๐ เรื่อง ธรรมาภิบาล
และการป้ องกันการทุจริต คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติ ประยุ กต์ใช้ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ค่านิยมหลั กของคนไทย ๑๒ ประการ ตาม
นโยบายคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ นโยบาย แนวทางการดํ า เนิ น งานของรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ คุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดําเนินงาน
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการพลเรือน สํ านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุ ข
และปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญ
ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ
(๓) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจั ดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการ
ดําเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
และ ๑๒ ที่กําหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบ
การบริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ กําหนดค่า นิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับ ผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้ าหาญทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริห ารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการทํางาน ๓ ส. คือ สําเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี ด้วยองค์ประกอบ (๓l
คือ Information Innovation and Integrity)

๒
๑.๒ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ด้วย มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ประกอบด้ว ย การปลุ กจิตสํ านึก การป้อ งกัน การปราบปราม และการสร้าง
เครือข่าย สาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
- ปลุกจิตสํานึก สร้างจิตสํานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม
- ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง
- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กําหนดมาตรการ ลงโทษ
ผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- สร้างเครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส
และ สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ

๓
๑.๓ การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ป ระกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
๒๕๕๘ ภายใต้ หัวข้อ “ต่ อต้านการทุจ ริต สร้างจิตสํานึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
และร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาล
ชุดปัจจุบันที่ให้ ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต กําหนดเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ
มุ่ ง มั่ น ในการแก้ ไข ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ต้ อ งการให้ ค นไทยไม่ โ กงยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น
(Corruption Perception Index : CPI) มุ่ งสร้างความสุ ข ให้ ป ระชาชนควบคู่ กั บ การสร้างเครือ ข่ ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ สร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่า นิยม
ซื่อสัตย์สุ จริตและน้ อมนํ าปรัช ญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่กําหนดหัวข้อหลักในการ รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
๑.๔ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํา เนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสําคัญและผลักดันให้การป้องกัน
และ ปราบปรามการทุ จริตเป็ น วาระแห่ งชาติ โดยส่ งเสริมการบริห ารราชการแผ่ นดินที่มีธ รรมาภิ บาลยึด
หลักการ บริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ
ไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จํานวน ๘,๒๙๓ หน่วยงาน ที่จะร่วม
ผนึกกําลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช่องว่างการกระทําการทุจริต แนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กําหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต
คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
(๑) การดําเนินงานของระดับบุคคล
(๒) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร
(๓) ลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
วิธีการ บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้
กลายเป็ น สิ่ งที่ ย อมรับ ได้ของผู้ บ ริห ารและเจ้าหน้ าที่ ภ ายในองค์ก ร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและ การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
จะเป็นสิ่งที่ยาก ต่อการดําเนินงาน แต่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องสร้างต้องทําให้เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการดําเนินงานนําไปสู่การทําให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริต คอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรั บให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดย
ปฏิเสธการ ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ
๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การ ป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สํานักงานก.พ.ร. กําหนดให้

๔
การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและ
ระดับจังหวัด (กําหนดเป็นตัวชีวัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในมิติ
ภายใน มิติการ พัฒนาองค์กร น้ำหนักร้อยละ ๕) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้การประเมิน
ITA เป็นตัวชี้วัด เน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวง สาธารณสุ ขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
เฉพาะ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ได้ กําหนดเป้ าหมายเชิ งรูป ธรรมในเรื่อ งการพยายามเพิ่ ม ค่ าคะแนน CPI (Corruption
Perception Index) ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI นี้ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ
แผนพั ฒ นา เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๔) ในการสร้างภู มิ คุ้ ม กั น ของ
สังคมไทย คือ การ บริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

๕

บทที่ ๒
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๒.๑ ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๒.๑.๑ ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(๕). การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และตามมาตรา ๗๙ แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ ใดไม่ป ฏิ บั ติตามจรรยาข้าราชการอั น มิ ใช่ เป็ น ความผิ ด วินัย ให้ ผู้ บั งคั บบั ญ ชา
ตักเตือนนําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กําหนดข้ อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่าง ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดํ าเนินการ
รวมทั้ง รายละเอียดอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่าย สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ให้ ส่วนราชการจัดให้ มี การทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจ ใดมีความจําเป็นหรือ
สมควรที่ จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานใน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่ว ไป ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานใดและ
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้
ส่ วน ราชการที่ มี อํ านาจออกกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อประกาศ เพื่ อใช้ บั งคั บกั บส่ วนราชการอื่ นมี ห น้ าที่
ตรวจสอบ ว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อนหรือความ
ล่าช้าต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป

๖
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรัก ษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๕ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริห ารงาน
บุคคล ให้ ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งที่ปฏิบัติ
ประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให้มาตรฐาน
ทาง จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ วเห็นว่าตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อํานาจเพื่อให้
หน้ าที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบลุ ล่ ว งข้ าราชการพลเรือ นทั้ งปวงจึ งต้ อ งมี คุ ณ ธรรมซึ่ งเป็ น การอั น พึ งทํ า เพราะนํ า
ประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึ่งเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและ ตนเอง
ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็น ข้าราชการให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิ บวัน นับแต่วัน
ประกาศในราช กิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๗
หมวด ๒
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทําการอันเป็น การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้ บริการแก่
ประชาชนโดยมี อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
๔) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการให้ บริ ก ารด้ า น
การแพทย์ และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้ น การที่ จ ะปฏิ บั ติห น้ าที่ ให้ แก่ป ระชาชนอย่างมีคุณ ภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิ บัติ ห น้ าที่ของ
ข้าราชการซึ่งต้อง มีจิตสํานึกในหน้าที่ กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้งสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อ ๖ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส
ของ หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และ มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผล

๘
จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัว ชีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนา
ระบบบริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่ ง ใสหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเป็ น
กระบวนการที่หน่วยงานภาครั ฐได้ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า เทียม
และมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
๑. ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ
ทํางานอื่นๆ จาก เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การใช้ช่องทาง ผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
๑. มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการ ดําเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าว เป็น ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความ พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือ เพื่อกิจการอื่น
๕. ได้ส่ งเสริมให้ป ระชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒ นา
ระบบกลไกในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของ หน่ วยงานภาครัฐ ประกอบด้ ว ยเกณฑ์ มาตรฐานมีความครอบคลุ มแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่
๕.๑ การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๕.๒ การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
๕.๓ การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕.๔ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

๙
๕.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่
๑. การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๖. การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชําชนซึ่งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึง เปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐

บทที่ ๓
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๓.๑ ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะนํามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถทําได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่จ ะไปให้ถึง
เป้าหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒ นาศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ บริห ารองค์กรได้ร่วมกัน
กําหนดไว้ เพื่ อคุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ งาน และความเจริญ ก้ าวหน้ าขององค์ ก รมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Standard) การบริ ห ารงานบุ ค คลนั บ เป็ น ภารกิ จ ที่ สํ าคั ญ ยิ่งประการหนึ่ งของการบริห าร
องค์กร เนื่ องจากเป็ น ปั จ จั ย ที่มี ส่ว นทํ าให้ การพัฒ นาองค์กรบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒ นา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้
องค์กรได้คนดีมีค วามรู้ ความสามารถ และความประพฤติดี มาปฏิ บั ติงาน ซึ่ งการที่ องค์ก รจะได้บุ คคลที่ มี
คุณ สมบั ติ ดั งกล่ าวมาปฏิ บั ติ งานนั้ น จํ าเป็ น ต้ อ งสร้างเครื่อ งมื อ สํ าคั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิ บั ติ งาน จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก รนํ า ไปใช้ ในการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน่ ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่จะทํา
ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กรมั กจะสร้างเครื่องมือ
ประกอบอีกส่วนหนึ่ งขึ้น มาใช้ในการพิจ ารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard) ทั้ งนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการเปรียบเที ย บผลงานระหว่างบุ ค คลที่
ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน
แล้วเมื่อดําเนินการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ องค์กรได้กําหนดไว้
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน สํ า หรั บ คํ า ว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดั บหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิ จ ารณา กํ าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้ ว ยกั น อาทิ ด้ านปริม าณ คุณ ภาพ ระยะเวลา ค่ าใช้จ่ายหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บาง
ประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิ บัติงานให้เหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ

๑๑
๓.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อั กษรที่แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๒. เพื่อใช้ป ระโยชนในการบริห ารจัดการองค์กร/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่ง ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ (PMQA หมวด ๖ การจั ด การกระบวนการ) ที่ มุ่ งไปสู่ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญ
ของ กระบวนการ
๓.๓ ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติงานขึ้น ใช้ ซึ่งมีด้ว ยกัน หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้ านประสิ ท ธิภ าพ การปฏิ บัติ งานการสร้ าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.๑ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานจะช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน สามารถ ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การ
เปรียบเทียบ ผลงานที่ทําได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิ บัติงานให้
เกิดผลได้มาก ขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
๓.๓.๒ ด้านการสร้างแรงจูงใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ
จะ เกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสําเร็จจะเกิ ดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
๓.๓.๓ ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกําหนด
รายละเอี ย ดของงานทุ ก ครั้ ง ทํ า ให้ ม องเห็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานและพั ฒ นาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต
๓.๓.๔ ด้านการควบคุมงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา
สามารถ มอบหมายอํานาจหน้าที่และส่งผ่านคําสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้
ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.๕ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานจะช่ว ยให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่างมีห ลั ก เกณฑ์
ป้ องกั น ไม่ให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความรู้สึ ก การเปรีย บเที ยบผลการปฏิ บั ติ งานที่ ได้ กั บ
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น

๑๒
๓.๔ ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
๑. เลือกงานหลั กของแต่ล ะตําแหน่งมาทําการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากตําแหน่งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร
๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งนั้นๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. ชี้ แ จงและทํ า ความเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และผู้ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ กําหนดไว้
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้
5. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งหรื อ แก้ ไขมาตรฐานที่ กํ าหนดไว้ให้ มี ความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น เกณฑ์ ข อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักกําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และ ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
๓.๕ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการกําหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้
เวลา ปฏิบั ติมากน้ อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่ส ามารถกําหนดมาตรฐานด้วย
ปริมาณ หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
๒. คุณภาพของงาน เป็นการกําหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด
โดย ส่วนใหญ่มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้ง
เวลา และทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน่งไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วย
คุณภาพ หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ดังนั้น
การกําหนด ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิ บัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า
ต้องปฏิบัติตน อย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
และขวัญกําลังใจ ของเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสํ าหรับตําแหน่ง
งานต่างๆ ใน องค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต้อง คํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการ นั้นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับ
ได้ โดยทั้ง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
สามารถ ปฏิ บั ติ ได้ ต ามที่ กํ าหนดไว้ ลั ก ษณะงานที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรฐานต้ อ งสามารถวั ด ได้ เป็ น จํ า นวน
เปอร์เซ็นต์ หรือ หน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้เป็นที่
รับรู้และเข้าใจ ตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ ควรต้อง
มีการทบทวน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถปฏิบัติ ได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่
หรือนําอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน

๑๓
๓.๖ มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไปตามแผนที่
กําหนดไว้ หรื อถ้าจะให้ ความหมายที่ ชี้ให้ เห็ นถึงบทบาทของผู้ ควบคุ มชัด เจนขึ้นก็ ห มายถึง การบั งคับ ให้
กิจ กรรมต่าง ๆ เป็ น ไปตามแผนที่ กํ าหนดไว้ จากความหมายดังกล่ าวจะเห็ น ได้ ว่าเมื่ อมีก ารศึก ษาผลการ
ปฏิบั ติงานตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็น ไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกําหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องดําเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก
จะไม่บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ กํ าหนดไว้การควบคุม อํานาจแบ่ งตามลั กษณะของสิ่ งที่ ถู กควบคุ ม ออกเป็ น ๕
ประเภทด้วยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการให้โครงการผลิตได้ป ริมาณตามที่กําหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control)
และควบคุมให้ ผ ลผลิ ตที่ได้มีลักษณะและคุณ สมบัติตามที่ กําหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณ ภาพ (Quality
Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้
๒. การควบคุ ม บุ ค ลากร (Personal or Staff Control) เป็ น การควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว้ และให้เป็นไปตาม
กําหนดการ โครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหน้าที่และ
ความ รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control)
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนําเข้า
ของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมกํากับ ดูแลเทคนิ คและวิธีการปฏิบั ติงานให้ ถูกต้องตามหลั กวิ ชาที่กําหนดไว้ สํ าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย ความสําคัญของการติดตามและการ
ควบคุม ความสําคัญ ความจําเป็ น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้
5.1 เพื่ อ ให้ แ ผนบรรลุ เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ประโยชน์ ในข้ อ นี้ นั บ ว่ า เป็ น
วัตถุประสงค์ที่ สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือ
เป็นหัวใจสําคัญ ของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้
โครงการบรรลุสิ่งที่ มุ่งหวังดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
5.2 ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้ จ่ายของโครงการ
โดย การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ทําให้สามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
5.3 ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็น

๑๔
การจับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญ เพราะฉะนั้นผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น
เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนําช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็
จะมีมากขึ้น
5.4 ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการ
ควบคุมไม่ดี พอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของ
เหตุการณ์ที่ เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
5.5 ทําให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการใน การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
5.6 ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจน
ขึ้นโดยปกติ โครงการต่างๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คําที่ค่อนข้างจะ
เป็นนามธรรม สูง เช่น คําว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมอง ไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุม โครงการ จะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถ เปรียบเทียบและทําการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทําให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กําหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่
ต้องการ และในทางกลับ กันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทําหน้าที่ควบคุมก็ต้อ งมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้

๑๕

บทที่ ๔
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๔.๑ ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

๑. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

๒. กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน พร้อมขออนุญาตเผยแพร่
เว็บไชต์ของหน่วยงาน

๓. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๔. รวบรวมหลักฐานการปฏิบตั ิงานนิเทศ ติดตามงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๕. ปฏิบัติตามแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัตติ าม
แนวทางมาตรฐานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะทำงานประชุมและหาแนวทางการแก้ไข
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก/สนับสนุน โดยเร่งด่วน

๖. สรุปผลการประชุมแจ้งผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

๑๖
ขั้นตอนตรวจสอบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักฯ ปี ๒๕๖4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๑. สอบทานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสาธารณสุขอำเภอ
ตามลำดับ

๒. รายงานการแก้ไขปัญหากรณีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

๓. ปรับปรุง Flow Chart ขั้นตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน

๔. กำหนดการกำกับติดตามทุก ๖ เดือน

ติดตามรอบที่ ๑ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4

ติดตามรอบที่ ๒ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖4

๑๗
๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (ภารกิจหลัก)
Flowchart แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กรณี แพทย์วินิจฉัย
พบผู้ป่วยไข้เลือดออก

กรณี อสม./ผู้นำชุมชน
พบผู้ป่วยไข้เลือดออก

รายงานทันที

รพ.สต.ออกตรวจสอบ
ข่าวในพื้นที่ทันที

ไม่ป่วย
จริง

สงสัยป่วย

ใช่
รพ.สต.รายงาน
ให้ผู้แจ้งข่าว
ทราบ

ส่งพบแพทย์

ยันยันป่วย

ไม่ใช่
ยุติ
รพ.สต.รวบรวมข้อมูล
ลงบันทึกแบบรับแจ้งโรค

รายงานภายใน ๒๔
ชั่วโมง

แจ้งทันที

รายงานทันที

โรงพยาบาลลงบันทึก
ในโปรแกรม R๕๐๖
รายงานภายใน
๓ ชั่วโมง

ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเชียงคำ
รวบรวมข้อมูลลงโปรแกรม R ๕๐๖
วิเคราะห์ข้อมูลรายสัปดาห์

ทีม SRRT ระดับตำบล
ออกควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ผิดปกติ
พ่นสารเคมี
กำจัดยุงตัวแก่
และกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย

ค้นหาผู้ป่วย
มีอาการไข้
หากพบแจก
ยาทากันยุง
และกำกับให้
ทายา ๗ วัน

ให้ข้อมูล
ความรู้แก่
ประชาชน

ทำซ้ำๆ จนกว่าไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน ๔ สัปดาห์

รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทีม SRRT หมายถึง ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

อสม.ออก
สำรวจลูกน้ำ
ในเขต
รับผิดชอบทุก
สัปดาห์

รายงานผู้บังคับบัญชา

แจ้งเตือนประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๘
๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภารกิจสนับสนุน)
๔.๓.๑ Flowchart การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา
๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)ไม่ต้อง
จัดทำแผน (พรบ.มาตรา ๑๑)

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ.มาตรา ๑๑+ระเบียบฯข้อ ๑๑

เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย ๑ คน

จัดทำร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑)
จัดทำแผนรายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ ๗๘ ประกอบด้วย ๒๒)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่
การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน๕๐๐๐,๐๐๐บาท)
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๙)
(จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๘๑)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างและลงนามใน
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา ๖๖และระเบียบข้อ ๑๖๑)
ตรวจรับพัสดุ และมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จำต้องรอให้
พ้นระยะเวลาอุทรณ์
(.มาตรา ๖๖)

๑๙
๔.๓.๒ Flowchart การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ.มาตรา ๑๑+ระเบียบฯข้อ ๑๑

๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)ไม่ต้อง
จัดทำแผน (พรบ.มาตรา ๑๑)

จัดทำร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑)

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คน

จัดทำแผนรายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓ คน
(ข้อ ๗๘ ประกอบด้วย ๒๒)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่
การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน๕๐๐๐,๐๐๐ บาท)
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๙)
(จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่ง
จ้าง
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๘๑)

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จำต้องรอ
ให้พ้นระยะเวลาอุทรณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างและลงนามใน
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา ๖๖และระเบียบข้อ ๑๖๑)
ตรวจรับพัสดุ และมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

(มาตรา ๖๖)

๒๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา

