คูมือ
ระบบการปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และ
สร า งเครื อ ข า ย) ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต มุ ง เน น การป อ งกั นการทุ จ ริ ต ใหเ ข ม แข็ ง และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนิน งาน ของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํ านึง ถึง หลักธรรมาภิ บ าล
จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวม ในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสุขสําราญ เพื่อนําสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ไดจัดทําคูมือระบบการปองกันการละเวน การปฏิบัติ
หนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบริหารในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และภารกิจ
สนั บ สนุ น ของหน ว ยงาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอสุ ข สํ า ราญ มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ต นตาม
หลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จรรยา
ขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนไปดวยความชอบธรรม
ตามหลั ก ระบบคุ ณ ธรรม (Merit System) สอดคล อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญโดยเครงครัดตอไป

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
มีนาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๑.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
บทที่ ๒ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
๒.๑ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระเบียบ ขอบังคับที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัตหิ นาที่
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(4) จรรยาขาราชการพลเรือน
(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 วัตถุประสงค
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
3.4 ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบตั ิงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
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หนา ๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
เปนวาระสําคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พรอมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากร ทุกดาน
ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การขั บ เคลื่ อ นอย า งเหมาะสม พอเพี ย ง สอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลข อ ที่ ๑๐ เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลและการปองกัน การทุจ ริต คําสั่ง คณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน ของประเทศชาติ ประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ค า นิ ย มหลั ก ของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบาย ตลอดจนประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข และปฏิรูปประเทศ ยึด 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
(1) ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ และ
(3) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตรนี้ใชกลยุทธ “ธรรมาภิบาล” เปนหลักใน
การดําเนินงาน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
และ 12 ที่กําหนดทิศทางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ คือ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น และ
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตร
ชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคลองกับการอภิบาล
ระบบ การบริหารงานที่โปรง ใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดํ า เนินงานของ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
หนวยงานทุกระดับ

หนา ๒
๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบดวย มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ประกอบดวย การปลุกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปราม และการสราง
เครือขาย สาระสําคัญไดดังนี้
ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก สร า งจิ ต สํ า นึ ก ปรั บ ฐานความคิ ด ด า นการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ที่ ตั ว บุ ค คล
สรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม
ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน
ให
มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เอื้อตอการทุจริตและปดชองโหว กําหนดมาตรการ
ลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม เครือขาย
สรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และสราง
ความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ
๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใตหัวขอ “สุจริตตามรอยพอ ขอทําดีเพื่อแผนดิน” นับเปนความภูมิใจ
ของขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนที่รวมกันประกาศจุดยืนอยางชัดเจน ในการไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น
และรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในหนวยงาน อยางจริงจัง สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่
ใหความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต กําหนด เปนวาระเรงดวน และเปนวาระแหงชาติ มุงมั่นในการ
แก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ต อ งการให ค นไทยไม โ กง ยกระดั บ ค า ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ ค อร รั ป ชั่ น (Corruption
Perception Index : CPI) มุงสรางความสุขใหประชาชน ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาค
สวนในการสรางความตระหนักดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต สรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตและ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนินชีวิต

หนา ๓

การประกาศเจตจํานงสุจริต
ในเรื่องการตอตานการทุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ

พิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
“สุจริตตามรอยพอ ขอทําดีเพื่อแผนดิน”
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ

คําประกาศเจตนารมณ์
“คนไทยไม่ ทนต่อการทุจริต “(Zero Tolerance)”

• ข้ าพเจ้ า.............(กล่าวชื�อตนเอง)...ขอประกาศเจตนารมณ์วา่ จะซื�อตรงจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้ า ในพระบรมจักรี วงศ์ทกุ พระองค์ จะเป็ นคนดีมี
คุณธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตนในสัมมาอาชีพ ด้ วยความซื�อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นหลัก
สําคัญมัน� คง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ�ศรี ความเป็ นมนุษย์ กล้ ายืน
หยัดในสิ�งที�ถกู ต้ อง ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน หรื อใช้ ตําแหน่งหน้ าที� หากินบน
ความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยความเพียรอันบริ สทุ ธิ� จะสืบสานพระราชปณิธาน
ยืนเคียงข้ างสุจริ ตชน เพื�อความมัน� คง มัง� คัง� ยัง� ยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

หนา ๔
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จัน ทรโอชา ใหความสําคัญ และผลักดันใหการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน
ITA เปนระบบการประเมินการบริหารงานราชการอยางมี ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได จะชวยฟนฟู
และชวยสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ ใหแกระบบราชการไทย แนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเปนหลัก รวมถึงขอเท็จจริง ของการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจาก
(1) การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
(2) ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือ
(3) ลักษณะงานที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
และการรับสิ่ง ของตางๆ ซึ่ง ลวนแลวแตเปน วิธีการบริหาร จัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ใหกลายเปน สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกรจะเปน สิ่งที่ยากตอการดําเนินงาน แตเปนสิ่งสําคัญที่ตองสราง
ตองทําใหเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน นําไปสูการทําใหสังคม
ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัย จากการทุจริตคอรรัปชั่น และเกิดแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริต ไมยอมรับใหมีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง
เครื อ ข า ย) ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ ง เน น การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ให เ ข ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ทั้ ง นี้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2570) ไดกําหนดเปาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายาม
เพิ่มคาคะแนน CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยูที่กลไกของภาครัฐเปนสวนใหญ และคา CPI นี้
ยังเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใน
การสรางภูมิคุมกันของสังคมไทย คือ การบริหาร จัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัตหิ นาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1.1 ระเบียบ ขอบังคับที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ตามหลักจรรยาขาราชการ ตามมาตรา 78 แหง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุขา ราชการพลเรือนสามัญ ตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวน
ราชการกําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องตอไปนี้
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
2. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4. การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม
5. การมุงผลสัมฤทธิ์และตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ระบุ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดไม ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาขา ราชการอัน มิใ ช เ ป น ความผิ ด วินั ย ให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการ
พัฒนา
(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กําหนดขอบังคับตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือการติดตอ ประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหง จัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนินการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการ และในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือ
สมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย ของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
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หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ ประสานงานใน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานใดและ
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวน ราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปน ระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก รวดเร็ว
ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่
ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยเร็ว
ตอไป
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณี มีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา ความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลวใหสวนราชการ จัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติง านของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหาร งาน
บุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนง ที่ปฏิบัติ
ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการ ผูนั้น
(3) ประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการพลเรื อ น โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ กําหนด ใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบใน
การดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาโดยถี่ถวน แลวเห็นวาตําแหนง
ข า ราชการพลเรื อ นทุ ก ตํ า แหน ง มีห น า ที่ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ราชการแผ นดิ น ในส วน ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึง
ตองมีคุณธรรมซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม และตนเองและศีลธรรมซึ่งเปนการ
อันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกัน ขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปน
ความประพฤติที่ดีงามสมกับความเปนขาราชการ
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อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา ในการจัดทํา
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง ขาราชการ
พลเรือน และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทํา ที่มีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม ดําเนินการบังคับให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงาน ผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน ทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ อันผูตรวจการแผนดิน
ไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนด มาตรฐาน
ทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการทั้งหลายเกิดสํานึก ลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวง ชน และดํารง
ตนตั้ง มั่น เปนแบบอยางที่ดีง าม สมกับความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ผูทรงเปน
ตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ
พลเรือน
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค

หนา ๘
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม ก ระทํ า การเลี่ ย งประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผู ทักทวงว าการกระทํ า ใดของขาราชการอาจขั ดประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ และสงเรื่องให
คณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ นิ จ ฉั ย ว า การกระทํ า นั้ น
ขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(2) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน การฝา
ฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรม โดยพลัน
ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชา เหนือชั้น
ขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(3) ตองรายงานการดํารงตําแหนง ทั้ง ที่ไ ดรับคาตอบแทนและไมไ ดรับคาตอบแทน ในนิติ
บุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ และ กิจการที่
รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหนง นั้น ๆ อาจ
ขัดแยง กับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปน
ลูกจาง การรับจางทําของการเปนตัวแทน การเปน นายหนา และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
(4) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของ ขอ
นี้ หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน การ
กระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวย ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนใหกับ การปฏิ บั ติง านในหนา ที่ ดว ยความรอบคอบระมั ดระวัง และเต็ม กํ า ลั ง
ความสามารถที่มีอยูในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน หรือ
ของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ ใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง ใหหัว
นาสวนราชการทราบโดยพลัน

หนา ๙
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให
ขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่ง ราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี ที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง เพื่อใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขาราชการตอ งแยกเรื่อ งสวนตัวออกจากตําแหน งหนาที่ และยึดถือ ประโยชน
สวนรวม ของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน
ฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ ตอบุคคล
นั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่ง กอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาว ไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลว จึง
ปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน หรือ
สวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม เปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตอ งละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตอง
วางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทน
ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ ไมเกี่ยวของ กับ
การปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแก บุคคล
ทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(1) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทํา

หนา ๑๐
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตอง แจง
ใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติ จาก
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
(3) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของ ไมชอบ
ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ หรื อ ข อ บั ง คั บ ต อ งทั ก ท ว งเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไว ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า มติ
คณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องให สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ ของ
ตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่น อาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา สวน
ราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
ตามกฎหมาย

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา ที่มีอยู

(๒) ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการให กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคล โดยไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ ตามหลัก
วิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ และตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
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ขอ ๙ ขาราชการตอ งปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง
เครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอ มูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการ ใน
หนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดย
อยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ และ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตาม กฎหมาย เวนแต
การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได
กําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรบั การรอง
ขอ
ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติง านโดยมุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชง บประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดใหดวยความประหยั ด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มาใชในประเทศ
ไทย
(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษั ตริย และไมละเมิดองคพ ระมหากษั ตริ ย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกายหรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยง ระหวาง
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ กั บ หลั ก สํ า คั ญ ทางศี ล ธรรม ศาสนา หรื อ ประเพณี ข า ราชการต อ งเสนอเรื่ อ ง ให
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง ผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุม ใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด

หนา ๑๒
(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้น ตองสนับสนุน สงเสริม
และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม
เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือ
ราชการโดยรวม
(4) จรรยาขาราชการพลเรือน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ เปนสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการใหบริการ ดาน
การแพทยและสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการ สาธารณสุข
ทุกดานสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดัง นั้น การที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึง ขึ้นอยูกับการปฏิบัติ หนาที่ของ
ขาราชการซึ่งตองมีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชน สวนรวมเปน
ที่ตั้ง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ มีจรรยาที่สมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ขอ ๑ ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
1.๒ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ยึ ด ถื อ ผลประโยชน ข องทางราชการ
มากกวาสวนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว
๑.๔ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ
จนงานสําเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน
ขอ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
๒.๑ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด ถื อ ความถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการกฎหมาย และกรอบ
นโยบาย
๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
ขอ ๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความสุ ภ าพ มี น้ํ า ใจ เอื้ อ อาทรและมี จิ ต บริ ก ารต อ ผู ม ารั บ
บริการอยางเทาเทียม
๓.๒ บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและถูกตอง
๓.๓ ไม ก ระทํ า การใดอั น เป น การช ว ยเหลื อ อุ ป ถั ม ภ หรื อ เลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า งไม
ยุติธรรม
ขอ ๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
๔.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย
๔.๒ กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละขั้นตอน
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ

หนา ๑๓
ขอ ๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกตอง และเปนธรรม
๕.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน
มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม
ขอ ๖ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆตองมีเหตุผล โดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้ง
ตอสวนรวมและตนเองอยางรอบคอบ
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
๖.๓ นําคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เปนแนวทางในการดํารงชีวิต
๖.๔ เปนตนแบบในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตนและสังคม
(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใตพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุง เนน การประเมิน
ความโปรงใส ของหนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติง าน ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เพื่อ
รองรับการประเมินผลจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรง ใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลอง กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัว ชี้วั ด
ความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณค่ําและมี ประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการ ที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริ ต
สามารถเปดเผย และตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เทียม และมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้
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ประโยชนตอภาคประชาชน
๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ
ทํางานอื่นๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเข า ไปมี ส วนรวมในการดํ า เนิน การในกิจ กรรมต า ง ๆ ของหน ว ยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใชชองทางผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
๑. มี ข อ กํ า หนดและหลั ก เกณฑใ นการปฏิบั ติ ง านที่ กํา หนดภายใต พระราชบั ญ ญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็น
ถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดัง กลาว เปน ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เปนแบบประเมิน
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมิน
ตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรง ใสของหนวยงานภาครั ฐ ประกอบดวยเกณฑม าตรฐานมี ความครอบคลุม แนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม
ของประชาชน และการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
เกณฑมาตรฐาน ความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ ของ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก
5.๑ การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
5.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
5.3 การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรง ใสดานการใหบริการแกประชาชน เปน มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติ
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และการขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรมโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการ
การเลือกใช ชองทางการใหบริการที่ เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึง การประเมินความพึง พอใจของ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัด มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก
๑. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
๖. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติ และสรุ ปผลการใหบริการแก ประชาชน ซึ่ง เปนการ
สะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสง เสริมการเขาถึงขอมูล ขาวสารของราชการ และการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
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บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคกรจะนํามาใชในการบริหาร
งานบุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ขึ้นมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การ
มอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ
ยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงาน ยอมรับ
ผลการประเมินไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทําใหเกิด ความ
มุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกตองมากขึ้นเนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบ หรือแนวทาง
ในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร
องคกรไดรวมกัน กําหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคกร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง ประการหนึ่งของการ
บริหารองคกร เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคกรบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วาง
ไว การบริหารงานบุ คคลเปน กระบวนการที่ เกี่ ยวของตัว บุ ค คลในองคกร นับตั้ง แต การสรรหาบุ ค คลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ ใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้
เพื่อใหองคกรไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคกรจะไดบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ ง านนั้น จํ า เป น ต อ งสร า งเครื่อ งมื อสํ า คั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง าน
(Performance Appraisal) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติ ของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านจะเป น ข อ มู ล ที่ อ งค ก รนํ า ไปใช ใ นการพิ จ ารณา การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพนักงาน และ การใหพนจากงาน โดยทั่วไปแลวการที่จะทํา
ใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม และเชื่อถือไดนั้น องคกรมักจะสรางเครื่องมือ
ประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่ง หนึ่ง ในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติง าน (Performance Standard) ทั้ง นี้ เพื่อใชเปนเกณฑ ในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคกรตองทาการกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานไวเปนเกณฑ ที่ชัดเจนกอน
แลวเมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ กับมาตรฐานที่องคกรไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่ ง ถื อ ว า เป น เกณฑ ที่ น า พอใจหรื อ อยู ใ นระดั บ ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านส ว นใหญ ท าได การกํ า หนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา ในงานที่ตองปฏิบัติ โดย
จะมี กรอบในการพิจารณา กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ
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ในขณะที่บางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องคกรจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ
3.2 วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดง
ถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการท างานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือ การ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ ขอกําหนด
ที่สําคัญของกระบวนการ
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคกรและบุคคลในองคกรจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นใช ซึ่งมีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.1 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบั ติง าน
สามารถ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนนั้นมีความชัดเจน มองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
3.3.2 ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสู
มาตรฐาน ผูปฏิบัติงาน ที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความ
มานะพยายาม ผูปฏิบัติงาน จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3.3.3 ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา
ผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไ มตองกําหนด รายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ ผูปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคา
และเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต
3.3.4 ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติง านเปนเครื่ องมือที่ ผูบัง คับ บัญ ชาใช
ควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงาย ชวยใหสามารถ
ดําเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานไดงายขึ้น และสามารถควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.5 ด า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านจะช ว ยให ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี หลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึก
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทํา ไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น
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3.4 ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
๑. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะห โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใด จากตําแหนง
นั้น ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคกร
๓. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
๔. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติง าน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไ ขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่ง ขึ้น เกณฑของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคกรมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และ ควร
จะใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึง จะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
ดวยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได
๒. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวา ผลงานที่ ปฏิ บัติไ ดนั้น ควรมีคุณภาพดีม ากน อ ย
เพี ย งใด โดยส ว นใหญ มัก กํา หนดวา คุ ณ ภาพของงานจะต อ งมีค วามครบถ วน ประณี ต ถู ก ต อ ง เชื่ อ ถื อได
ประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
ดวยคุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ
ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให
ผูปฏิบัติง านทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไ มเหมาะสมอาจสง ผลเสีย ตอ
ภาพลักษณขององคกร และขวัญกาลังใจของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกําหนดมาตรฐาน การ
ปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ตํ า แหน ง งานต า ง ๆ ในองค ก รมี ค วามเหมาะสม และเป น ที่ ย อมรั บ ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการ นั่นก็คือตองเปนมาตรฐาน ที่ผู
เกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐาน มี
ความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐาน ตอง
สามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต หรือหนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได มีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณ อักษร
มี ก ารเผยแพร ใ ห เ ป น ที่ รั บ รู แ ละเข า ใจตรงกั น และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดไว ต อ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได กลาวคือ ควรตองมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตองไมเปน การ
เปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจาก
การที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน
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3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการ ไปตาม
แผนที่กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การ บังคับให
กิจกรรมตาง ๆ เปน ไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดัง กลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผล การ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือ ผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้น แลวแผน
ก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การควบคุมอํานาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการ
เพื่ อ จั ด การให โ ครงการผลิ ต ได ป ริ ม าณตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผน เรี ย กว า การควบคุ ม ปริ ม าณ (Quantity
Control) และควบคุมใหผลผลิตที่ไ ดมี ลักษณะและคุณ สมบั ติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุ ณ ภาพ
(Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการ
สามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
๒. การควบคุ ม บุ ค ลากร (Personal or Staff Control) เป น การควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว และใหเปนไปตาม
กําหนดการ โครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดวย
๓. การควบคุ ม ด า นการเงิ น (Financial Control) ได แ ก การควบคุ ม การใช จ า ย (CostControl) การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตาง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุ ม ทรั พ ยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได แ ก การ
ควบคุม การใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปน
ปจจัยนําเขา ของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได
จาก ประเด็นตอไปนี้
๑. เพื่ อ ให แ ผนบรรลุ เ ป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ประโยชน ใ นข อ นี้ นั บ ว า เป น
วัตถุประสงค ที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือ
เปนหัวใจ สําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไป ทําไม เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุ สิ่งที่มุงหวังดังกลาว จึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ

หนา ๒๐
๒. ชวยประหยัดเวลาและค าใช จาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลา และคาใชจา ยของ
โครงการ โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของ
โครงการ ลงไปไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค
อื่น ๆ ได
๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปน
การจับผิดเพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้น
ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน
เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนําชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ
ก็จะมีมากขึ้น
๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการ
ควบคุมไมดีพอ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะ ของ
เหตุการณที่เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
๕. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง
๖. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น
โดยปกติโครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปน
นามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติง านหรือแมกระทั่ง
ผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได
สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตาม และ
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือ เมื่อมี
การติดตามดูผลการท างานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุง ปฏิบัติงานดังกลาว ใหไ ปสู
ทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตาม กอน
เสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได

