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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ 

อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 



คํานํา  
  

   

กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และ 

สรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง และ           

มีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน   

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ   

ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

และการมีสวนรวม ในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีในสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอสุขสําราญ  เพื่อนําสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ    

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ไดจัดทําคูมือระบบการปองกันการละเวน การปฏิบัติ

หนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบริหารในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และภารกิจ

สนับสนุนของหนวยงาน  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม          

หลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  จรรยา

ขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนไปดวยความชอบธรรม

ตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคลองกับการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน

ในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ในภารกิจหลักและภารกิจ

สนับสนุน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญโดยเครงครัดตอไป  

  

  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทท่ี ๑  บทนํา 

 ๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๑ 

                และประพฤติมิชอบ  

 ๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต     ๒ 

      และประพฤติมิชอบ    

๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต       ๓ 

      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

๑.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน     ๔ 

      ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment)  

บทท่ี ๒ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก 

 ๒.๑ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก     ๕ 

      ระเบียบ ขอบังคับท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

      (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     ๕    
      (๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร    ๕ 
           กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
      (3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน          ๖ 
      (4) จรรยาขาราชการพลเรือน        ๑๒ 
      (5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐       ๑๓   

บทท่ี ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

                3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน       ๑๖ 
      3.2 วัตถุประสงค          ๑๗ 
      3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏบัิติงาน       ๑๗ 
      3.4 ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน        ๑๘ 
      3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏบัิติงาน       ๑๘ 
      3.6 มาตรการควบคุมการปฏบัิติงาน        ๑๙ 

 

 

 

 



หนา ๑ 

 

บทที่ ๑ 

 

บทนํา 
   

๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เปนวาระสําคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พรอมท้ังใหการสนับสนุนทรัพยากร ทุกดาน

ท่ีจําเปน สําหรับการขับเคล่ือนอยางเหมาะสม พอเพียง สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอท่ี ๑๐  เรื่อง         

ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต  คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษา

ผลประโยชน ของประเทศชาติ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมหลักของคนไทย        

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 ฉบับท่ี 11 
และ 12 ท่ีกําหนดทิศทางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ คือ  

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน  และ  
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนงานใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคลองกับการอภิบาล

ระบบ การบริหารงานท่ีโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

หนวยงานทุกระดับ   

 

 

 

 

 

 



หนา ๒ 

 

๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบดวย มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ประกอบดวย การปลุกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปราม และการสราง 

เครือขาย สาระสําคัญไดดังนี้  

ปลุกจิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดดานการตอตานการทุจริตท่ีตัวบุคคล       

สรางพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม  

ปองกัน  สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน                        ให

มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง  

ปราบปราม  ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีเอื้อตอการทุจริตและปดชองโหว  กําหนดมาตรการ 

ลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม เครือขาย   

สรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และสราง

ความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ 

 

๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต    

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ  ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต   

เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ภายใตหัวขอ “สุจริตตามรอยพอ  ขอทําดีเพื่อแผนดิน”    นับเปนความภูมิใจ

ของขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนท่ีรวมกันประกาศจุดยืนอยางชัดเจน ในการไมยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ัน 

และรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดข้ึนในหนวยงาน อยางจริงจัง สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาลชุดปจจุบันท่ี

ใหความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต กําหนด เปนวาระเรงดวน และเปนวาระแหงชาติ  มุงม่ันในการ

แกไขปญหาการทุจริต ตองการใหคนไทยไมโกง ยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปช่ัน (Corruption 

Perception Index : CPI) มุงสรางความสุขใหประชาชน ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาค

สวนในการสรางความตระหนักดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต สรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตและ   

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนินชีวิต  

 

 

 

 

 



หนา ๓ 

การประกาศเจตจํานงสุจริต 

ในเรื่องการตอตานการทุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํประกาศเจตนารมณ์

“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “(Zero Tolerance)”

 

• ข้าพเจ้า.............(กลา่วชื�อตนเอง)...ขอประกาศเจตนารมณ์วา่ จะซื�อตรงจงรักภกัดี

ตอ่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ในพระบรมจกัรีวงศ์ทกุพระองค์      จะเป็นคนดีมี

คณุธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนในสมัมาอาชีพ ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต  เป็นหลกั
สําคญัมั�นคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ กล้ายืน

หยดัในสิ�งที�ถกูต้อง  ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน หรือใช้ตําแหน่งหน้าที�  หากินบน
ความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสจัจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน 

ตามรอยพระยคุลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยความเพียรอนับริสทุธิ� จะสืบสานพระราชปณิธาน 

ยืนเคียงข้างสจุริตชน เพื�อความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ของราชอาณาจกัรไทยสืบไป

 

พิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

“สุจริตตามรอยพอ ขอทําดีเพื่อแผนดิน” 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ณ หองประชุม ช้ัน 2

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ



หนา ๔ 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment)   

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ใหความสําคัญและผลักดันใหการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน 
ITA เปนระบบการประเมินการบริหารงานราชการอยางมี ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได จะชวยฟนฟู
และชวยสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ ใหแกระบบราชการไทย แนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น  ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินท่ีคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเปนหลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการ
ทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานภาครัฐ  ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจาก 

 (1) การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ  
 (2) ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือ  
 (3) ลักษณะงานท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน 

และการรับส่ิงของตางๆ ซึ่งลวนแลวแตเปนวิธีการบริหาร จัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ใหกลายเปน ส่ิงท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกรจะเปน ส่ิงท่ียากตอการดําเนินงาน แตเปนส่ิงสําคัญท่ีตองสราง
ตองทําใหเกิดข้ึน เพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน นําไปสูการทําใหสังคม 
ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัย จากการทุจริตคอรรัปช่ัน และเกิดแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริต ไมยอมรับใหมีการทุจริตในสังคม ชุมชน  โดยปฏิเสธการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ   ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง
เครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริต ใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ท้ังนี้การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2570)  ไดกําหนดเปาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายาม
เพิ่มคาคะแนน CPI (Corruption Perception Index)  ซึ่งอยูท่ีกลไกของภาครัฐเปนสวนใหญ และคา CPI นี้ 
ยังเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใน
การสรางภูมิคุมกันของสังคมไทย คือ การบริหาร จัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

ระบบการปองกนัการละเวนการปฏบิัตหินาที่ในภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนนุ 
  
  
2.1 ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
  
      2.1.1 ระเบียบ ขอบังคับท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   

    (1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
         กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในสวนของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ  ตามหลักจรรยาขาราชการ ตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุขาราชการพลเรือนสามัญ ตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวน
ราชการกําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติ และศักด์ิศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องตอไปนี้   

     1. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง  
     2. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ  
     3. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
     4. การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม  
     5. การมุงผลสัมฤทธิ์และตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ระบุ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ังเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังใหขาราชการผูนั้นไดรับการ
พัฒนา  
  

 (2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖              
     กําหนดขอบังคับตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 

ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖    
     หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
     มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือการติดตอ ประสานงาน

ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา การดําเนินการ
รวมท้ังรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการ และในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของเขาตรวจดูได    

     หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ     
     มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือ

สมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย ของคณะรัฐมนตรี 
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 
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หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ ประสานงานใน

ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน  และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานใดและ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวน ราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปน ระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.  จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได     

มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น  มีหนาท่ี
ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยเร็ว
ตอไป     

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณี มีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา ความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน    

 
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลวใหสวนราชการ จัดใหมี

คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด   

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหาร งาน
บุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนง ท่ีปฏิบัติ 
ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการ ผูนั้น  

  
 (3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙ กําหนด ใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน โดยจะตองมีกลไกและระบบใน
การดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาโดยถ่ีถวน แลวเห็นวาตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน ท่ีตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนท้ังปวงจึง
ตองมีคุณธรรมซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม และตนเองและศีลธรรมซึ่งเปนการ
อันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกัน ข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปน
ความประพฤติท่ีดีงามสมกับความเปนขาราชการ  
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อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา ในการจัดทํา
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ   
พลเรือน และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทํา ท่ีมีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรม ดําเนินการบังคับให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙    

ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาท่ีดําเนินการ ใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวก 
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงาน ผูตรวจการแผนดิน ดังนี้    

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม    
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ    
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน ทับซอน     
(๔) การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย    
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ    
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
 (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได    
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร   
 เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๕๐ ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ อันผูตรวจการแผนดิน 
ไดใหคําแนะนําใหหนวยงานท้ังหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนด มาตรฐาน
ทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการท้ังหลายเกิดสํานึก ลึกซึ้งและ
เท่ียงธรรมในหนาท่ี ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจและเช่ือมั่นของปวง ชน และดํารง
ตนต้ังมั่นเปนแบบอยางท่ีดีงาม สมกับความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ผูทรงเปน
ตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐานกลางไว ดังตอไปนี้   

  
 หมวด ๑  

  
บทท่ัวไป   

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้   
    “ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนฉบับนี้   
     “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ

พลเรือน  
     “หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีท่ีเปนขาราชการสวนภูมิภาค 
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   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ     
   “ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน  และ

ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  
  
หมวด ๒  
  
จริยธรรมขาราชการพลเรือน   

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม  
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้   

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียงประมวล 
จริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม 
ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ และสงเรื่องให 
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา การกระทํานั้น          
ขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได    

(2)  เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาท่ีตองรายงาน การฝา
ฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรม โดยพลัน 
ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชา เหนือช้ัน
ข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม    

(3)  ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน ในนิติ
บุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นของรัฐ และ กิจการท่ี
รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนง นั้น ๆ อาจ
ขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีเสียหาย    ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปน
ลูกจาง การรับจางทําของการเปนตัวแทน  การเปน นายหนา และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย  

(4) ในกรณีท่ีขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของ ขอ
นี้ หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาท่ีตองคัดคาน การ
กระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี    

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวย ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้    

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง 
ความสามารถท่ีมีอยูในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย   

(๒) ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของตน หรือ
ของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอื่นโดยมิชอบ    

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติ ใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแตละกรณี    

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจง ใหหัว
นาสวนราชการทราบโดยพลัน   
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(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ประชาชน 

ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให
ขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ    

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี ท่ีส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง เพื่อใหผูส่ัง
พิจารณาส่ังการตอไป  

 ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชน
สวนรวม ของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้   

 (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน
ฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ ตอบุคคล
นั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง    

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก ของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย   

 (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด 
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาว ไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น   

 (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน หรือ
สวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือช้ีขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม เปนสําคัญ   

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี 
และ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตอง
วางตน ดังนี ้   

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทน
ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเกี่ยวของหรือ ไมเกี่ยวของ กับ
การปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแก บุคคล
ท่ัวไป    

(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ     
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้ 
(1) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ 
(2) คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทํา 
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ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตอง แจง
ใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติ จาก
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว   

(3) ในกรณีท่ีเห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดท่ีตนมีสวนเกี่ยวของ ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว ในกรณีท่ีเห็นวา มติ
คณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา และสงเรื่องให สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป    

(๔) ไมเล่ียงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของ
ตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว    

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน 
บุคคลอื่นอันเปนการเล่ียงกฎหมาย หรือใชช่ือบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน   

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา สวน
ราชการตองดําเนินการท่ีจําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว   

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม  เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ 

แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้     

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวงโดยไมหลีกเล่ียง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา ท่ีมีอยู
ตามกฎหมาย    

(๒) ปฏิบัติหนาท่ีหรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และ สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการให กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคล โดยไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย    

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา  เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึน เพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก 
ปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป    

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ การ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ ตามหลัก
วิชา    

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ และตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด    

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา    
 

 



หนา ๑๑ 

ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง 

เครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการ ใน

หนาท่ี และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดย

อยางนอยตองวางตน ดังนี้  

(๑) ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น    

 (๒) ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอสิทธิ และ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตาม กฎหมาย  เวนแต
การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได
กําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรบั การรอง
ขอ   

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้    

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลัง 
ความสามารถ    

(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดใหดวยความประหยัด 
คุมคา ไมฟุมเฟอย   

 (๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด  

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้    

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มาใชในประเทศ
ไทย    

 (๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ    
พระรัชทายาทไมวาทางกายหรือทางวาจา   

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้    

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีท่ีมีขอขัดแยง ระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง  ให
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย    

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองปกครอง ผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุม ใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด     
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(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ัน ตองสนับสนุน สงเสริม

และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม    

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือ
ราชการโดยรวม  

 (4) จรรยาขาราชการพลเรือน  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ เปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการ ดาน

การแพทยและสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถเขาถึงบริการ สาธารณสุข
ทุกดานสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นท่ี โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติ หนาท่ีของ
ขาราชการซึ่งตองมีจิตสํานึกในหนาท่ี กระทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชน สวนรวมเปน
ท่ีต้ัง    

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ  มีจรรยาท่ีสมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้    
ขอ ๑ ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ     
       ๑.๑ ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น    
       1.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการ     

มากกวาสวนตน    
       ๑.๓ มีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทําไปแลว    
       ๑.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ     

จนงานสําเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน    
ขอ ๒ ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง     
       ๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ    

นโยบาย     
       ๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน     
       ๒.๓ มีความกลายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง    
ขอ ๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและเสมอภาค     
       ๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับ    

บริการอยางเทาเทียม     
       ๓.๒ บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและถูกตอง     
       ๓.๓ ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไม      

ยุติธรรม    
ขอ ๔ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได     
        ๔.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย     
        ๔.๒ กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน     
        ๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ    
 



หนา ๑๓ 

 
ขอ ๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน     
       ๕.๑ ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกตอง และเปนธรรม     
       ๕.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ     
       ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

มีความคิดริเริ่มท่ีทันสมัยเพื่อสรางสรรคส่ิงใหม   
 
ขอ ๖ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
       ๖.๑ กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆตองมีเหตุผล โดยคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน     ท้ัง

ตอสวนรวมและตนเองอยางรอบคอบ    
       ๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม    
       ๖.๓ นําคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ เปนแนวทางในการดํารงชีวิต     
       ๖.๔ เปนตนแบบในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ    

ของตนและสังคม  
  
(5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    
      ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมิน 

ความโปรงใส ของหนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เพื่อ
รองรับการประเมินผลจากหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ    

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ 
บริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ 
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลอง กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการ และส่ือสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคํ่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการ ท่ีหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผย และตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมท้ังการใหการบรกิารแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เทียม และมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ 
ดังนี้   

 
 
 
 



หนา ๑๔ 

 
ประโยชนตอภาคประชาชน   
๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ 

ทํางานอื่นๆ จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ  
๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได   
๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม   
๕. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะการใชชองทางผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ   
๑. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็น 

ถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ   
๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ 

ตัวช้ีวัดดังกลาว เปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  

๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความ โปรงใส เปนแบบประเมิน 
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมิน 
ตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น   

๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา 
ระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวช้ีวัดความ 
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีแสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม
ของประชาชน และการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย
เกณฑมาตรฐาน ความโปรงใส     

การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการ ของ
ภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก    

5.๑ การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน    
5.2 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน    
5.3 การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน    
5.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป    
5.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน

และตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน     
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติ  



หนา ๑๕ 

 
และการขจัดขอโตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการ

การเลือกใช ชองทางการใหบริการท่ี เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน  โดยมีตัวช้ีวัด มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก     

๑. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบรกิารแกประชาชน     
๒. การใหบรกิารตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ     
๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบรกิาร     
๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน     
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ     
๖. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน    ซึ่งเปนการ

สะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูล ขาวสารของราชการ และการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทที่ 3 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
  
  

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีองคกรจะนํามาใชในการบริหาร  

งานบุคคล เพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข้ึนมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  การ
มอบหมายหนาท่ีและการส่ังการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ
ยุติธรรมและนาเช่ือถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถช้ีแจงใหผูปฏิบัติงาน ยอมรับ
ผลการประเมินไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงานมาตรฐานท่ีกําหนดไวถือเปนส่ิงทาทายท่ีทําใหเกิด ความ
มุงมั่นท่ีจะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกตองมากข้ึนเนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบ หรือแนวทาง
ในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร
องคกรไดรวมกัน กําหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคกร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเปนภารกจิท่ีสําคัญยิ่ง ประการหนึ่งของการ
บริหารองคกร เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาองคกรบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวาง
ไว การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของตัวบุคคลในองคกร นับต้ังแต การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ ใหบุคคลพนจากงาน ท้ังนี้ 
เพื่อใหองคกรไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซึ่งการท่ีองคกรจะไดบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติ ของบุคคล ซึ่งผลท่ีไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคกรนําไปใชในการพิจารณา การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง การพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพนักงาน และ การใหพนจากงาน โดยท่ัวไปแลวการท่ีจะทํา 
ใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม และเช่ือถือไดนั้น องคกรมักจะสรางเครื่องมือ
ประกอบอีกสวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือท่ีตองใชก็คือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้ เพื่อใชเปนเกณฑ ในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคกรตองทาการกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานไวเปนเกณฑ ท่ีชัดเจนกอน 
แลวเมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ กับมาตรฐานท่ีองคกรไดกําหนดไว  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง  
ซึ่งถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทาได การกําหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน จะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา ในงานท่ีตองปฏิบัติ โดย
จะมี กรอบในการพิจารณา กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ  
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ในขณะท่ีบางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องคกรจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ  
  

3.2 วัตถุประสงค  
๑. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดง

ถึง รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน  
๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปน 

เครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ 
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใหการท างานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือ การ
บริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ ขอกําหนด
ท่ีสําคัญของกระบวนการ  

  
3.3 ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคกรและบุคคลในองคกรจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานข้ึนใช ซึ่งมีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน  การสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

3.3.1 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน 
สามารถ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนนั้นมีความชัดเจน มองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได  

3.3.2 ดานการสรางแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนส่ิงเราใหเกิดความมุงมั่นไปสู
มาตรฐาน ผูปฏิบัติงาน ท่ีมีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิดความ
มานะพยายาม ผูปฏิบัติงาน จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

3.3.3 ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน   จะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา
ผลงานท่ีมีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนด รายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ ผูปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคา
และเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต  

3.3.4 ดานการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือท่ีผูบังคับบัญชาใช
ควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําส่ังไดงาย ชวยใหสามารถ
ดําเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานไดงายข้ึน และสามารถควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

3.3.5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี หลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึก 
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีทํา ไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน  
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3.4 ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ประกอบดวย  

๑. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะห โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ  

๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใด จากตําแหนง
นั้น ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีต้ังไวตองไมขัดกับ 
นโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคกร  

๓. ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน  

๔. ช้ีแจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว  

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว  
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคกรมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน 
และระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน  

  
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้   

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติ  เปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และ ควร
จะใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐาน  
ดวยปริมาณหรือระยะเวลาท่ีปฏิบัติได   

๒. คุณภาพของงาน  เปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใด โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตอง เช่ือถือได 
ประหยัดท้ังเวลา และทรัพยากร   

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน 
ดวยคุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ  

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให 
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย ตอ
ภาพลักษณขององคกร และขวัญกาลังใจของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกําหนดมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ในองคกรมีความเหมาะสม และเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน            
ผูทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงส่ิงสําคัญบางประการ นั่นก็คือตองเปนมาตรฐาน ท่ีผู
เกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐาน มี
ความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ลักษณะงานท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ตอง
สามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต หรือหนวยอื่น ๆ ท่ีสามารถวัดได  มีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณ อักษร 
มีการเผยแพรใหเปนท่ีรับรูและเขาใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตองสามารถ 
เปล่ียนแปลงได กลาวคือ ควรตองมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป ท้ังนี้ ตองไมเปน การ
เปล่ียนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปล่ียนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจาก
การท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน 
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3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบติังาน    

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการ ไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว หรือถาจะใหความหมายท่ีช้ีใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การ บังคับให
กิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผล การ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดท่ีวางไว ผูควบคุมหรือ ผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้น แลวแผน
ก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

การควบคุมอํานาจแบงตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุม  ออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ   
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการ 

เพื่อจัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity 
Control) และควบคุมใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการ 
สามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว   

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว และใหเปนไปตาม
กําหนดการ โครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน  ความประพฤติ ความสํานึกในหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดวย   

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

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การ
ควบคุม การใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปน
ปจจัยนําเขา ของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว   

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก  
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงาน 
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขาใจงาย    

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม   
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได

จาก ประเด็นตอไปนี้   
๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ท่ี ต้ังไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปน

วัตถุประสงค ท่ีสําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังนี้ เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือ
เปนหัวใจ สําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไป ทําไม เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุ ส่ิงท่ีมุงหวังดังกลาว จึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

 
 



หนา ๒๐ 

 
๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลา และคาใชจายของ

โครงการ โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของ
โครงการ ลงไปไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค
อื่น ๆ ได   

๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปน 
การจับผิดเพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้น  
ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน 
เพราะมีพี่เล้ียงมาชวยแนะนําชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ  
ก็จะมีมากข้ึน   

๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามีการ 
ควบคุมไมดีพอ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะ ของ
เหตุการณท่ีเรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดข้ึน   

๕. ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ ในขณะท่ีทําการติดตามและ 
ควบคุมนั้น ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา 
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง    

๖. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน 
โดยปกติโครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําท่ีคอนขางจะเปน 
นามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือแมกระท่ัง 
ผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได เมื่อมีการติดตามและ 
ควบคุมโครงการ จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตางๆ ชัดเจนข้ึน เพื่อจะได 
สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได   

กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร  
และกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายท่ีกําหนดไวการติดตาม และ
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือ   เมื่อมี
การติดตามดูผลการท างานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาว ใหไปสู
ทิศทางท่ีตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามท่ีจะทําหนาท่ีควบคุมก็ตองมีการติดตาม กอน
เสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได  

  
 
 
 
 


