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ค าน า 
 

              โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุกจิตน านึก ป้องกัน ปรามปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น  ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึกถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกันตัง  เพ่ือน าองค์องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
              โรงพยาบาลกันตัง  ได้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักและภารกจิ
สนับสนุน เพ่ือให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลกันตัง  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  จรรยาข้าราชการพลเรือ  ส าหนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม 
(Merit System)  สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ถือปฏิบัติตาม
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโรงพยาบาลกันตังโดย
เคร่งครัดต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลกันตัง 

           โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระ
ส าคัญตามแผนบูรณาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่
จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม  พอเพียง  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง               
ธรรมมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  ลงวันที่  18  
มิถุนายน พ.ศ. 2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผล       
ประโยชน์ของประเทศชาติ  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตรจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)  และแนวทาง
การด าเนนิงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน)  ตลอดจนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือและจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ  มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีความรับผิชอบ  ตรวจสอบ
ได้  โปร่งใส กล้าหาญ ท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ  (3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ  ซึง่
ยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ “ธรรมมาภิบาล”  เป็นหลักในการด าเนินงาน  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 และ 12  ที่ก าหนดทิศทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนร่วม (2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  เพ่ือขับเคลื่อนงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-
2560)  สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการบริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข  ตามนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตรจารย์คลินิก เกียรติคุณ  
นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)   ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานทุกระดับ  ก าหนดค่านิยมร่วมคือ  ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้า
หาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการ
ท างาน 3 ส. คือ ส าเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี  ด้วยองค์ประกอบ (3I คือ Information Innovation 
and Integrity) 
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1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลกันตัง 
                  โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย  การปลุกจิตส านึก  การป้องกัน การปราบปราม  และการสร้าง
เครือข่าย  สาระส าคัญได้ดังนี้ 
                  ปลุกจิตส านึก        สร้างจิตส านึก  ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคลสร้าง 
                                           พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 
                  ป้องกัน              สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มี 
                                          ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
                  ปราบปราม         ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  ก าหนดมาตรการ 
                                          ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม 
                  เครือข่าย           สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง  แจ้ง 
                                         เบาะแส  และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
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1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  โรงพยาบาลกันตัง 

              โรงพยาบาลกันตัง  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่. 30 มีนาคม 
2561 ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต  สร้างจิตส านึก  คนสาธารณสุขไม่โกง” 
             นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนใน
การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น  และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกันตังอย่าง
จริงจัง สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ก าหนด
เป็นวาระเร่งด่วน  และเป็นวาระแห่งชาติ  มุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ต้องการให้คนไทยไม่โกง  
ยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)  มุ่งสร้างความสุขให้
ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด  Transparent THAILAND  ประเทศไทยโปร่งใส 
 
 
                       ค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  โรงพยาบาลกันตัง 
 
                 ข้าพเจ้า ...นายยศกร  เนตรแสงทิพย์....  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะประพฤติปฏิบัติ
ตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญม่ันคง  ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  ไม่กระท าการโกงแผ่นดินหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หา
กินบนความทุกข์ยากของประชาชน  จะด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อจรรโลงและน าพอโรงพยาบาลกันตังและประเทศไทยให้รุ่งเรือง
วัฒนาสถาพรสืบไป 

 
 
 

 
 
 
 

ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต  โรงพยาบาลกันตัง                                                              หน้า 3 

             ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศไทยเป็นส าคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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1.4 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 
        รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   ให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล  ยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี  ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560)  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน  ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกใน
ภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย  โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จ านวน 
8,293  หนว่ยงาน  ที่จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต  ปิดหนทาง  ปิดช่วงว่างการกระท าการทุจริต 
        แนวคิดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  ได้ก าหนด
องค์ประกอบในการประเมินที่ค านึกถึงหลักธรรมมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเป็นหลัก  รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจาก (1) การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือ (3) 
ลักษณะงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิชอบและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่
ยากตอ่การด าเนินงาน  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างต้องท าให้เกิดข้ึน  เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  น าไปสู่การการท าให้สังคม ชุมชน และประเทศ  เกิดความตระหนักถึงภัย
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น  และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต  ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม 
ชุมชนโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
          ในปีงบประมาณ  2561  โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลกุจิตส านึก  ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้การ
ประเมิน ITA  เป็นตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด
(ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 8  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน 
มิติการพัฒนาองค์กร  น้ าหนักร้อยละ 5)  นอกจากนี้  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน ITA 
เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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        เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2570)  ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยาบาลเพิ่มค่าคะแนน  CPI (Corruption 
Perception Index) ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  และค่า CPI  นี้  ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย  
คือ  การบริหารจัดการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

 

ระบบการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
2.1  ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
      2.1.1  ระเบียบ  ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
               (1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 
                      โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของ
งาน  ตามหลักจรรยาข้าราชการ  ตามมาตรา  78  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้  โดยมุ่งประสงค์ให้เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 
                     1.การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
                     2.ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
                     3.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                     4.การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
                     5.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
                     และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ระบุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน
น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
               (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
                    โรงพยาบาลกันตัง  ก าหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
                    หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                   มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน  หรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
                    หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
                   มาตรา 33  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึกถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
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                  หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
                  มาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานใน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่า ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วน
ราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
                  มาตรา 42   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความ
ล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 
                  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
                  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                 มาตรา 45  นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา 9(3) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด 
                 มาตรา 47   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ 
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
        (3)  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
               โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
อประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
              ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น  การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง  ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึง 
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ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอัน
พึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความ
ประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ 
               อนึ่ง มาตรา 280  ให้ผู้ตรวจราชการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท า
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการพลเรือน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมเพือ่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 
               ดังนั้น  บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่ง  จึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก  และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษิตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 

ประกอบค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้
ต าแหน่งน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นเป็น ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยง
ธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อม่ันของปวงประชน และด ารง
ตนตั้งม่ันเป็นแบบท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นตัวอย่าง
แห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้  ดังต่อไปนี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 
               ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ 
                “ประมวลจริยธรรม”  หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับนี้ 
               “ข้าราชการ”   หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 
               “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค 
                “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
               “ของขวัญ” หมายความว่า  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
หมวด 2 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
               ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรมโดย
อย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล 
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการะท าใดของข้าราชการ อาจขัดประมวลจริยธรรม  
ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว  ต้องหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า  การกระท านั้นขัด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 

(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่า 
ฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน(หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ใน
กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง  หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นข้ึนไป
ของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน ในนิติ 
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
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                       ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของการเป็นตัวแทน การเป็น
นายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 

(4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของข้อนี้  
หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านกระท าการ
ดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
                 ข้อ 4 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความ 
สามารถที่มีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

(2) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ 
ของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

(3) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน 
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี 

(4) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้ 
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

(5) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน 
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(6) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่ง 
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง  เพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 
                ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก  เพ่ือน 
ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ซึ่งก่อให้เกิด 
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
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คู่มือระบบการปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  โรงพยาบาลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
                            ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ข้อแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
                 ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน 
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจริยา  หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคล เพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง 

หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
                 ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดย
อย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อท้วงว่าการกระท าไม่ชอบ 

ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่แล้ว 

(3) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

(4) ไม่เสี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(5) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทน 
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
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คู่มือระบบการปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  โรงพยาบาลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   
                 ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

(2) ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล ไม่กระท าการให้ กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและไม่ 
เลือกปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษี เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล 
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

(4) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์ 
วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

(5) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีพระคุณและ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(6) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
                ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน  ดังนี้ 

(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(2) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ 
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอบได้ก าหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
                  ข้อ 10 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัดโดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(1) ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม 

ก าลังความสามารถ     
(2) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด 

คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
(3) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ 

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
                   ข้อ11 ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  โดยอย่างน้องต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
(2) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
                   ข้อ 12 ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง 

ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี  ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(2) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(3) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุน 

ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็งไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(4) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ใว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ 

ราชการโดยรวม 
 
        (4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
               ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้อง             
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มีจิตส านึกในหน้าที่ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
               ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 
              ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยืดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่กระท าไปแล้ว 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน

ส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
              ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
                     2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 
                      2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
                      2.3  มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
              ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
                      3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการอย่างเท่า       
                             เทียมกัน 
                      3.2 บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
                      3.3 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
              ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                     4.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
                      4.2 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
                      4.3 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
              ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                     5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
                      5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 
                      5.3 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน มี 
                            ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
              ข้อ 6 ด ารงชวิีตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                     6.1 ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งต่อส่วน 
                            รวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
                      6.2 ยืดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
                      6.3 น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
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                       6.4 เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน 
                             และสังคม 
         (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
             ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส ของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้  มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนนุ
ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 
             ตามมาตรฐานและตัวชีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและ
สื่อสารธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็น
หนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 
            ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างาน 
อ่ืน ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

2. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
3. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
4. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
5. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการ 

ใช้ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่ายสารของราชการ พ.ศ.2540 
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          ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐั 

1. มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 

2. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน 
การด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

3. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดัง 
กล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพ่ือกิจการอ่ืน 

5. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่ายสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก 
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน  มีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่ายสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใส 
               การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ  ได้แก่ 

5.1 การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
5.2 การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
5.3 การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ 

ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
              มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งทีไ่ม่เป็นธรรมโดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่ 
เหมาะสมกับการให้บริการ  รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมีตัวชี้วัด มาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 6   ประการ  ได้แก่ 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ                             
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3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
6. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่ายสาร 

ของราชการ และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้
โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งม่ันที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากข้ึน  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้ร่วมกันก าหนด
ไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ของการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากบาน  ทั้งนี้  เพ่ือให้องค์กรได้คนดีมีความรู้
ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงาน
นั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  ขึ้นมาใช้ใน
การวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน  จะเป็นข้อมูลที่องค์กร
น าไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนา  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การโอนย้าย การให้
พนักงาน และการให้พ้นจากงาน  โดยทั่วไปแล้วการที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่าง
บริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น  องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้  เพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไว้เกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 
            มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเปน็
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ 
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พิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท 
อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
          2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการ ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 
 
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
          หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
          3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                   มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน  สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การ
เปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
         3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
                  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน  ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ
จะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
        3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด
รายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต                             
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          3.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
                   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได้ง่าย
ขึ้น และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                    มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  
ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ท าได้กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
 
3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       ประกอบด้วย 
           1.เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)   ประกอบ 
            2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งนั้น ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 
            3. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
            4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
            5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
            6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่
ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
3.5  ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน 
       ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด  ดังนี้ 

1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ  เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้ 
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
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2. คุณภาพของงาน  เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใดโดย 

ส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน  ประณีต  ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วย 
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
                   ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นพ้องต้องกันมาตรฐานมีความเป็นธรรม 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้  ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็น
จ านวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้เปน็
ที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ ควรต้องมี
การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ 
หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 
 
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
            การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตาม
แผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 
             การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุม ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ 
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้
ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้                             
 
 

ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต  โรงพยาบาลกันตัง                                                              หน้า 21 



คู่มือระบบการปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  โรงพยาบาลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 
              3.การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
             4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการ
ใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
            5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงานประเภท
นั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย 
            ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
           ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ี 
ส าคัญของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่อ
เป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดย 
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

3. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจัดผิด 
เพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพ่ีเลี้ยงมา
ช่วยแนะน าช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

4. ช่วยป้องกันความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ 
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียหายนั้นแต่ต้น  ลักษณะของเหตุการณ์ท่ี
เรียกว่า “สายเกินแก”้ ก็จะไม่เกิดขึ้น 
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5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  

ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดย 
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวง ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทัง่
ผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพ่ือจะได้
สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกรรมกรรที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อมีการ
ติดตามผูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ไปสู่ทิศทางท่ี
ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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