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   กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดมาตรการ  3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก  ปูองกัน  ปราบปราม  และ
สร้างเครือข่าย ) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น  ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อน าสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เถิน จังหวัดล าปาง  ได้จัดท าคู่มือระบบการปูองกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เถิน มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยา
ข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการพลเรือน  
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน  (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ส านักงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน โดยเคร่งครัดขอขอบพระคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ ค าแนะน าจากประสบการณ์การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือเล่มนี้ 
เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบการปูองกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ในการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการติดตามงาน สถานบริการสู่คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว        ( 
รพ.สต.ติดดาว ) ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
   กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
วาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ  ระดับกระทรวง  พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทรัพยากร  ทุกด้านท่ี
จ าเป็นส าหรับการขับเคล่ือนอย่างเหมาะสม  พอเพียง  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อท่ี  10 เรื่อง ธรรมาภิบาล
และการปูองกันการทุจริต  ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  นโยบาย  แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (ศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร ) และแนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(นายแพทย์ เจษฎา โชคด ารงสุข ) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ  มีค่านิยมร่วม  คือ 
ซ่ือสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ  ตรวจสอบได้  โปร่งใส  กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง  ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก  
ได้แก่  

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และ 12 ท่ีก าหนดทิศทาง การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ 
คือ 

  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม  เพื่อขับเคล่ือนงานให้เป็นไปตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบ 
การบริหารงานท่ีโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข  ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ) ท่ีให้ความส าคัญกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ  ก าหนดค่านิยมร่วมคือ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เน้นหลักการท างาน 3 ส. คือ ส าเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี 
ด้วยองค์ประกอบ (3I คือ Information  Innovation and Integrity) 
 
 
 
 
 
1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง : คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น 
                                                                            การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 

1 

 

 



กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบด้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตส านึก การปูองกัน การปราบปราม และการสร้าง 
เครือข่าย สาระส าคัญได้ดังนี้ 

- ปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีตัวบุคคล  
สร้างพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม 

- ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการ ลงโทษผู้กระท า

ผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  
- สร้างเครือขา่ย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวัง แจ้งเบาะแส และสร้าง

ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

กระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันท่ี  8 ธันวาคม  2558 
ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก  คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน  ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง  สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วน  และเป็นวาระแห่งชาติ  มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  ต้องการให้คนไทยไม่โกงยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception 
Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้าง
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ความตระหนักด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีก าหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วัน
ต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 
 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาให้ความส าคัญและผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  2 (พ.ศ. 2556-2560) 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  5 มกราคม  2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง
การประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  จะช่วย
ฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย  โดยอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน  จ านวน  8,293 หน่วยงาน  ท่ีจะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต  ปิด
หนทาง  ปิดช่องว่างการกระท าการทุจริต  แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และ
วัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 
  (1) การด าเนินงานของระดับบุคคล  
  (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  
  (3) ลักษณะงานท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันและการรับส่ิงของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็น 
ส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรจะเป็นส่ิงท่ียากต่อการ
ด าเนินงาน แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องสร้างต้องท าให้เกิดข้ึน  เพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และเกิด
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต  ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม  ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก
รูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดมาตรการ  3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก  ปูองกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต  ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน  ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมิน  ITA เป็นตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด  (ก าหนดเป็นตัวชี้วัดท่ี  8 ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน  มิติการพัฒนาองค์กร  น้ าหนักร้อยละ  5) 
นอกจากนี้  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน  ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข (ตัวชี้วัดท่ี 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกัน  ท้ังนี้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 -2570) ได้ก าหนดเปูาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่ม
ค่าคะแนน  CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยู่ท่ีกลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  และค่า CPI นี้ ยังเป็น
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หนึ่งในเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ การบริหารจัดการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
 

ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 

2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 

2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
3. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

และตามมาตรา  79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพล
เรือนส ามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามจรรย าข้าราชการอันมิใช่เป็นคว ามผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญช าตักเตือนน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ส านักง าน
ปลัดกระทรวงส าธารณสุข ก าหนดข้อบังคับต ามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับก ารบริการประชาชน หรือการติดต่อประส านงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา การด าเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ ท่ีท าการของส่วนร าชการและในระบบเครือข่ าย
สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ

สมควรท่ีจะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่ าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 
          หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับก ารบริการประชาชนหรือติดต่อประส านงานใน
ระหว่ างส่วนร าชการด้วยกัน  ให้ส่วนร าชการก าหนดระยะเวล าแล้วเสร็จของง านแต่ละง าน และประก าศให้
ประชาชนและข้ าราชการทราบเป็นกา รท่ัวไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวล าแล้วเสร็จ  ของงานใดและ  
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะท่ีส ามารถก าหนดระยะเวล าแล้วเสร็จได้  หรือส่วนร าชการได้ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาท่ีล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะก าหนดเวล าแล้วเสร็จให้ส่วน
ราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้
ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่นมีหน้าท่ีตรวจสอบ
ว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 
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มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีคว าม
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็น 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีก ารประเมินผลต ามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนร าชการจัดให้มี

คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินก ารประเมินผลก ารปฏิบัติร าชการของส่วนร าชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภ ารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งท่ีปฏิบัติ 
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานท่ีขา้ราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้ม าตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น  โดยจะต้องมีกลไกและระบบในก ารด าเนินง านเพื่อให้ก ารบังคับใช้เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนก ารลงโทษตามความร้ายแรง  แห่งการกระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่ าเป็นการกระท าผิดท างวินัย ก.พ. ในฐานะองค์กรกล างบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถ่ีถ้วนแล้วเห็นว่าต าแหน่งข้ าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้ าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
เพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนท่ีตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น การใช้อ านาจเพื่อให้หน้ าท่ีท่ีตน
รับผิดชอบลุล่วงข้ าราชการพลเรือนท้ังปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นก ารอันพึงท า  เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่
ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น  เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง  ประกอบกันขึ้นเป็น
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติท่ีดีง ามสมกับความเป็นข้าราชการให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี ้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน ์
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  

ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าท่ี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ 

  
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงส าธารณสุขเป็นส่วนร าชการที่มีหน้าท่ีหลักในการให้บริก ารด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้ านสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี  โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน  ดังนั้นการที่จะ
ปฏิบัติหน้ าท่ีให้แก่ประชาชนอย่ างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับก ารปฏิบัติหน้ าท่ีของข้ าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกใน
หน้าท่ี กระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  เสียสละ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังส านักง านปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีจรรยาท่ีสมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง 
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินคว ามโปร่งใส  

ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของก ารจัดเตรียม
ความพร้อมด้ านข้อมูลข่ าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับก ารปฏิบัติง านท่ีมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะเป็นส่วนท่ี
สนับสนุนให้หน่วยง านภาครัฐได้มีก ารเตรียมคว ามพร้อมด้ านข้อมูลข่ าวสารเพื่อรองรับก ารประเมินผลจ าก
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องต ามมาตรฐานและตัวชี้วัดคว ามโปร่งใสของหน่วยง านภาครัฐ อันจะส่งให้ก ารพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผ่นดินและก ารใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภาครัฐ
และประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหม ายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลขา่วสารจากทางราชการและ
ส่ือสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดคว ามโปร่งใสหน่วยง าน
ภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนก ารที่หน่วยง านภาครัฐ
ได้ด าเนินการเพื่อยกระดับม าตรฐานการปฏิบัติงานด้วยคว ามซื่อสัตย์สุจริตส ามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จ าก
ทุกฝุาย รวมท้ังก ารให้ก ารบริก ารแก่ประช าชนบนพื้นฐานของคว ามเท่าเทียมและมีม าตรฐานเป็นหนึ่งเดียว  
มาตรฐานและตัวชี้วัดคว ามโปร่งใสหน่วยง านภาครัฐท่ีก าหนดภ ายใต้พระร าชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดา้นข้อมูลขา่วสารและกระบวนการ

ท างานอื่นๆ จากเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

การใช้ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

๑. มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับคว ามโปร่งใสท่ีแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคว าม โปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมคว ามพร้อมในก ารรองรับก ารตรวจประเมินของ  หน่วยง านท่ีมีอ าน าจหน้าท่ีในก ารตรวจประเมินต าม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น 

๕. ได้ส่งเสริมให้ประช าชนมีโอก าสได้รับรู้ข้อมูลข่ าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒน า
ระบบกลไกในก ารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดคว าม
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนก ารปฏิบัติงาน
ท่ีแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยง านภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสาร การมีส่วนร่วมของประช าชน
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และการตรวจสอบก ารใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยง านท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์ม าตรฐาน
ความโปร่งใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

5.๑ การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
5.2 การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
5.3 การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก ่
๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดท าระบบข้อมูลทา งสถิติและสรุปผลก ารให้บริก ารแก่ประช าชนซึ่งเป็นก ารสะท้อนให้เห็นถึง

เปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบก ารใช้อ านาจรัฐ
ของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทที ่3 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

        มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีองค์กรจะน ามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานกา รปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้การมอบหมายหน้าท่ี
และการส่ังการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ  
เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย  ใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ถือเป็นส่ิงท้าทายท่ีท าให้เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเปูาหมายการ
ปฏิบัติงาน  มีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจา กผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard) การ
บริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร  เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้
การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง
ตัวบุคคลใน  องค์กร  นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแต่งต้ัง  การพัฒนา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ท้ังนี้ เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติ
ดีมาปฏิบัติงานซึ่งการท่ีองค์กรจะได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น  จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญ
คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลท่ีองค์กรน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่ง  การพัฒนา  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การโอนย้าย  การให้พนักงาน  และการให้พ้นจากงาน  
โดยท่ัวไปแล้วการที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเช่ือถือได้นั้น  องค์กร
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือท่ีต้องใช้ก็คือ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard) ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลท่ีปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์  ท่ีชัดเจนก่อน  
แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะ
ข้อตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ในงานท่ีต้องปฏิบัติ  โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลาย  ๆ ด้านด้วยกัน  อาทิ ด้านปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท  จะออกมาในรูปของปริมาณ  ในขณะท่ีบางประเภท  อาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพ  องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 
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3.2 วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ (PMQA หมวด 
6 การจัดการกระบวนการ) ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย  มีการท างานปลอดภัย  เพื่อการบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการ 
 
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจ  
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน  สามารถ  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การเปรียบเทียบ

ผลงานท่ีท าได้กับท่ีควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น  
และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน  ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิด

ความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม  ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและ
สนุกกับงาน 

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานท่ีมีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียด

ของงานทุกครั้ง  ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ช่วยให้
สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต 

3.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถ

มอบหมายอ านาจหน้าท่ีและส่งผ่านค าส่ังได้ง่าย ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน  และ
สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  ปูองกันไม่ให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมี
ความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
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3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ประกอบด้วย 
๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์  โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน  

(Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด  จากต าแหน่งนั้นไม่ว่าจะ

เป็นปริมาณงาน  คุณภาพงาน  หรือวิธีการปฏิบัติงาน  ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดท่ีต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย  
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน  และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เกณฑ์ของมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี ้
 

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติ  เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร  และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได้ 

๒. คุณภาพของงาน  เป็นการก าหนดว่าผลงานท่ีปฏิบัติได้นั้น  ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด  โดยส่วน
ใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน  ประณีต  ถูกต้อง  เช่ือถือได้  ประหยัดท้ังเวลาและ
ทรัพยากร 

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือ
ปริมาณ  แต่เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ  ดังนั้น  การก าหนด
ลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตน
อย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญก าลังใจของ
เพื่อนร่วมงาน  อย่างไรก็ตามเพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง  ๆ ในองค์กรมี
ความเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงส่ิง
ส าคัญบางประการ  นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานท่ีผู้เกี่ยวของทุกฝุายสามารถยอมรับได้  โดยท้ังผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดไว้  
ลักษณะงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์  หรือหน่วยอื่น  ๆ ท่ีสามารถวัดได้  มี
การบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน  และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ต้องสามารถเปล่ียนแปลงได้  กล่าวคือ  ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี  
ท้ังนี้ ต้องไม่เป็นการเปล่ียนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน  การเปล่ียนแปลงควรมี
สาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 
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3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน  ปรากฏว่าไม่
เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดท่ีวางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้การ
ควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ  ( Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ
และคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร  (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีก าหนดไว้  และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน  (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย  (Cost-Control)การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง  ๆ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ
เพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน  (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น  ๆ 
โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม  ความส าคัญ  
ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

๑. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่อเป็น
เช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวังดังกล่าว  
จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา  และค่าใช้จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให้  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  
ท าให้สามารถน าทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ 

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็น 
การจับผิดเพื่อลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมี
พี่เล้ียงมาช่วยแนะน าช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากขึ้น 
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๔. ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ  
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า  
“สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ท าให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ ในขณะท่ีท าการติดตามและควบคุมนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม  ๆ หรือใช้ค าท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระท่ังผู้บริหารมองไม่เห็น
เปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายท่ีถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ  จะต้อง
มีการท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมท้ังมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการ
ควบคุมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายท่ีก าหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ  เมื่อมีการติดตาม
ดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  
และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่
สามารถควบคุมอะไรได้ 
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บทที่ 4 
 

การติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

4.1 ข้ันตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

1. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามงาน
สถานบริการสู่คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว 2562)  

2. ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน พร้อมขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไชต์ของหน่วยงาน 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงาน สถานบริการสู่คุณภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  

4. รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามงานสถานบริการสู่สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) เพื่อบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริหารปฐมภูมิ และตรวจสอบ 

5. ปฏิบัติตามแนวทางระบบปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ให้คณะท างานประชุมและหาแนวทางการแก้ไขการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก/สนับสนุน โดยเร่งด่วน 

5. สรุปผลการประชุมแจ้งผู้บริหารรับทราบ/ส่ังการ 
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ข้ันตอนตรวจสอบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักฯ ปี 2562 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบทานโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสาธารณสุขอ าเภอ
ตามล าดับ 

2. รายงานการแก้ไขปัญหากรณีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ  

3. ปรับปรุง Flow Chart ข้ันตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน 

4. ก าหนดการกับกับติดตามทุก  6 เดือน 

ติดตามรอบที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ติดตามรอบที่ 2 31 กรกฎาคม 2562 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ประชุมคณะท างาน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้รับบริการ 

- ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

- ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการร่วมจัดท าแผนงาน
กิจกรรมโครงการ 

- เสนอแผนงานโครงการแก่คณะผู้บริหาร 
- จัดต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 

1 ตุลาคม ๒๕๖1–  
1 มกราคม 2562 

( 90 วัน) 

ประขุมคณะท างาน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้รับบริการ 
 

- ประชุมคณะท างาน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการช้ีแจง
รายละเอียดการด าเนินงาน/การจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน และร่วมกันด าเนินงาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ) 
โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการด าเนินงาน ตาม
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว แต่ละหมวด แบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

กุมภาพันธ์ 2562 
(1 วัน) 

ประชุม และช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน  

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

- คณะท างานแนะน าติดตามเจ้าหน้าท่ีของแต่ละ    
รพ .สต. ประเมินตนเอง ตามคู่มือ และวิเคราะห์
ส่วนขาด สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

- เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีแต่ละ รพ.สต.ประเมินตนเอง 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาในส่วน
ขาด 

มีนาคม ๒๕๖2 
(1 วัน) 

 
มีนาคม ๒๕๖2 

(5 วัน) 
 

มีนาคม ๒๕๖2 
(5 วัน) 

นิเทศติดตามงาน - ทีมนิเทศติดตามงาน(พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ) เพื่อ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานในส่วนขาด 
และสนับสนุนการด าเนินงาน 

เมษายน- พฤษภาคม 
๒๕๖2 

(60 วัน) 
ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม - ประเมินผลการติดตามงานตามหมวด ในคู่มือ รพ.

สต.ติดดาว 
- สรุป/จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุน การส่ง รพ.สต. ในความ

รับผิดชอบ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด 

มิถุนายน ๒๕๖2 
(5 วัน) 

มิถุนายน ๒๕๖2 
(2 วัน) 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และหาแนวทางการ
แก้ไขพัฒนา ในปีถัดไป 

กันยายน ๒๕๖2 
(2 วัน) 
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แผนการนิเทศงาน โครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว ( รพ.สต.ติดดาว ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

 

วัน  เดือน  
ป ี 

เวลาออก รพ.สต. ผู้นิเทศ ผู้ประสานงาน หมาย
เหตุ 

18 ม.ีค.
2562 

 
 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
เด่นแก้ว,รพ.
สต.บ้านแม่ปะ
หลวง 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  
 

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
ท่ามะเกว๋น 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

19 มี.ค.
2562 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
แม่ถอด 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
นาบ้านไร ่

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

25 มี.ค.
2562 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
ห้วยแก้ว 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
นาเบ้ียหลวง 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

 
26 มี.ค.
2562 

 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้านวัง
หิน 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

 นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
ดอนแก้ว 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

   
นางธนิสา   สุวรรณเลิศ 
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วัน  เดือน  
ป ี 

เวลาออก รพ.สต. ผู้นิเทศ ผู้ประสานงาน หมาย
เหตุ 

27 ม.ีค.
2562 

 
 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
แม่วะหลวง 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  
 

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
เด่นชัย 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

28 มี.ค.
2562 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
กุมเนิ้ง,รพ.
สต.บ้าน แม่
มอกกลาง 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
หนองหอย,สะ
เลียมหวาน 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

29 มี.ค.
2562 

08.-30-
12.00น. 
 

รพ.สต.บ้าน
หอรบ 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  

29 มี.ค.
2562 

13.-00-
16.30น. 
 

รพ.สต.บ้าน
ปางอ้า,รพ.
สต.บ้านท่า
เกวียน 

ทีมนิเทศงาน 
รพ.สต.ติดดาว

อ าเภอเถิน 
 จ.ล าปาง 

นางธนิสา   สุวรรณเลิศ  
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บทบาทหน้าที่คณะท างานระดับอ าเภอ (ทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว)    

ตามโครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

ต าบลติดดาว ( รพ.สต.ติดดาว ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
******************************************* 

  1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีศักยภาพในการแนะน าช่วยเหลือผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมินท่ีได้รับ
มอบหมาย และสามารถให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานของงานท่ีรับผิดชอบ  
  2. มีการบันทึกข้อมูล คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาวตามหมวด เป็นลายลักษณ์อักษร และช้ีแนะแนว
ทางแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการพัฒนางาน ของแต่ละ รพ.สต 
  3. น าเสนอผลการประเมินงานรพ.สต.ติดดาวให้คณะผู้บริหารรับทราบ เพื่อการพัฒนา นิเทศติดตามงาน
ท้ัง 2 ครั้ง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน 
  4. เป็นพี่เล้ียง ให้ค าปรึกษา แก่ รพ.สต. ในความรับผิดชอบดูแล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปการด าเนินงาน 
จัดท าแนวทางแก้ไขพัฒนา ในปีงบประมาณต่อไป 
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คณะท างานในการจัดท า 
คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
1.   นายชุมพล ดวงดีวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอเถิน   ประธาน  
2.   นางธนิสา สุวรรณเลิศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 

 3.    นางชมพูนุช แสงบุญเรือง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
 4.   นายธนภัทร อุ่ยเจริญ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน  
 5.    นางจุรีย์ สุยะชัย    เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะท างาน  
 6.   นายศักดิ์สุนัน กันค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 ๗.   นายพิศิษฐ์  ปาละเขียว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 ๘.   นายทอง  กาวิลเครือ    เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะท างาน  
 ๙.   นางสมศิลป์  จันทราช    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
 ๑๐.  นายวรรณชัย  ค าปุาแลว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 ๑๑.  นายชาติ ลัมมะวิไชย   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน  
 12.  ว่าท่ีร.ต.ธนัทเดช กาวิละนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 13.  นายศุภชัย จันทร์ค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 14.  นางสุกัญญา ปัญญาสิทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 15.  นายสมเกียรติ เทพา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 16.  นางสาวจุฑามาศ สิงห์แก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 17.  นายธวัชชัย จันทร์แสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 18.  นางณัฏฐิรา วงค์อ้ายตาล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
 19.  นางนงคราญ จันทร์ศักด์ิ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน  
 20.  นางกรรณิกา กันทะมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
 21.  นายสมชาย ปัญญา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน  
 2๒.  นายประยูร จันทร์ศักด์ิ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เลขานุการ  
 2๓.  นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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