คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจและภารกิจสนับสนุน

โรงพยาบาลปลวกแดง
จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลปลวกแดง

หน้า 1

คานา
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม
และ สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ มี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนาสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ได้จัดทาคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อให้
ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม หลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit
System) สอดคล้องกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง โดยเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เป็นแนวทางในระบบการป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
โรงพยาบาลปลวกแดง
จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลปลวกแดง

หน้า 2

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1.1 นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
1.2 มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and TransparencyAssessment)
บทที่ 2 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1 ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน
ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.4 ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
- ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปูองกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พ.ศ. 2559
- Work Flow กระบวนงาน
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บทที่ 1
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หน้า 3

บทนา
1.1 นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น
วาระสาคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากร ทุกด้านที่จาเป็น
สาหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันการทุจริต คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบาย แนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติ
คุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดาเนินงาน ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์
โสภณ เมฆธน) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข และปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และ (3) ยุทธศาสตร์ระบบ
บริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการดาเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ที่กาหนดทิศทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น และ (3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการ
อภิบาลระบบ การบริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ กาหนดค่านิยมร่วมคือซื่อสัตย์
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทาง
การบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการทางาน 3 ส. คือ สาเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดี ด้วย
องค์ประกอบ (3I คือ Information Innovation and Integrity)
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หน้า 4

1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตสานึก การปูองกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย สาระสาคัญได้ดังนี้
ปลุกจิตสานึก
สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล
สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม
ป้องกัน
สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
ปราบปราม
ปรับปรุงกฎ ระเบียบทีเ่ อื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กาหนดมาตรการ
ลงโทษผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
เครือข่าย
สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวังแจ้งเบาะแส และสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
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1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2558 ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก คนสาธารณสุขไม่โกง”
นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน
ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต กาหนด
เป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกง
ยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน
ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส

คาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้า …..............(กล่าวชื่อ)…....................................ขอประกาศเจตนารมณ์วา่
จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตน
อยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการ
โกงแผ่นดินหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะดาเนินชีวิต
ตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลง
และนาพากระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์
ของ ประเทศชาติเป็นสาคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสาคัญและผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ
ให้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จำนวน 8,293
หน่วยงาน ที่จะร่วมผนึกกำลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช่องว่างการกระทำการทุจริต
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น
ได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก (1) การดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
(3) ลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการดำเนินงาน แต่เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องสร้างต้องทำให้เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน นาไปสู่การทาให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัย
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน
โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก
ปูองกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้การประเมิน
ITA เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (กาหนด
เป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน มิติการพัฒนา
องค์กร น้ำหนักร้อยละ 5) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนัก
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570)
ได้กาหนดเปูาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่มค่าคะแนน CPI (Corruption Perception Index)
ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI นี้ ยังเป็นหนึ่งในเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ การบริหาร
จัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักจรรยาข้าราชการ
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้อง
รักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ระบุ ข้าราการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือน นาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ขา้ ราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือการติดต่อ ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดาเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่วนราชการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น
หรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
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หมวด ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อ
ประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน
และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วน
ราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.
จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น
มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน
หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี
มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
งานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่ง
ที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ผู้นั้น
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนด
ให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว
เห็นว่าตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึง
ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึง
เว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติ
ที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ
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อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนา
ในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทา
ที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงมีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง
อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ให้คาแนะนาให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสานึก
ลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวง
ชน และดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
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“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทานั้น
ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงาน
การฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
โดยพลัน ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝุาฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่ง
นั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทาของการเป็นตัวแทน การเป็น
นายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
(4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของ
ข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้าน
การกระทาดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของข้าราชการอ่าน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัว
หน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
โรงพยาบาลปลวกแดง

หน้า 11

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ขา้ ราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าว
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางาราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือ ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทา
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ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้อง
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ
จากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
(3) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีที่เห็นว่า
มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้า
ส่วนราชการต้องดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่า
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้ กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล
โดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
(๓) ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๖) ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการ
ในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
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(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับ
การร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลัง
ความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุมเฟือย
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชนี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุม
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม
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(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสานึกในหน้าที่ กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีแ่ สวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
มากกว่าส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
จนงานสาเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ
นโยบาย
๒.๒ ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับ
บริการอย่างเท่าเทียม
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง
๓.๓ ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย
๔.๒ กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัตงาน มีความคิด
ริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่
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ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
๖.๓ นาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
๖.๔ เป็นต้นแบบในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตนและสังคม
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมิน
ความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และมิติของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง
ราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการ
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝุาย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
และมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ
ดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ
ทางานอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใส
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
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ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะนำมาใช้ในการบริหาร
งานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบ
หรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันกาหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลใน องค์กร นับตั้งแต่
การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ
ให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน
ซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือสาคัญคือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรนำไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน
โดยทั่วไปแล้วการที่จะทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น
องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล
ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องทาการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับคำว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ การกาหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
จะเป็นลักษณะข้อตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมี
กรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลปลวกแดง
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หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ
3.2 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมายได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
การเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสาเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงาน
จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนด
รายละเอียดของงานทุกครั้ง ทำให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต
3.3.4 ด้านการควบคุมงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอำนาจหน้าที่และส่งผ่านคำสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์
ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทำได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น
โรงพยาบาลปลวกแดง
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3.4 ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
๑. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากตาแหน่งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึง่ เงือ่ นไขหรือข้อกาหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร
๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน
ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และ
ควรจะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐาน
ด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
๒. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด
โดยส่วนใหญ่มักกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา
และทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดมาตรฐาน
ด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดังนั้น การกาหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญกำลังใจของเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐาน
ที่ผู้เกี่ยวของทุกฝุายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐาน
มีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
ต้องสามารถวัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้
กล่าวคือ ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน
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3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดำเนินการ
ไปตามแผนที่กาหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การ
บังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผล
การปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือ
ผู้บริหารจะต้องดาเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้น
แล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การควบคุมอานาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการ
เพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity
Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการ
สามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้ และให้เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการ ควบคุมและบารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control)
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนาเข้า
ของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่
การควบคุมกากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้
๑. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์
ที่สาคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจ
สาคัญของโครงการ หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไป
ทาไม เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ
สิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
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๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ
ลงไปได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็น
การจับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้น
ผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น
เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ก็จะมีมากขึ้น
๔. ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการ
ควบคุมไม่ดีพอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะ
ของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
๕. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทาการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น
โดยปกติโครงการต่างๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเปูามายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการทาให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตาม
และการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ
เมื่อมีการติดตามดูผลการทางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าว
ให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตาม
ก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้
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Work Flow กระบวนงาน
การใช้สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง ของแต่ละ
ขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่ายขึ้นและแสดงให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทางาน
ผังงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ*
(Work Flow)
(Flow Chart)
(ตาแหน่ง/กลุม่ /ฝุาย)
คณะทางาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ฯ/จนท.รพ./คกก.จั ด ท า
ประชุมคณะกรรมการ
ก.พ. - มี.ค.
แผน/คกก.สนันสนุนแผนฯ
รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความ

มี.ค. - พ.ค.
N
Ye

จัดทาร่างแผนฯ

พ.ค. - มิ.ย.

ประชุม คกก.จัดทาแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ
เสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบ

N
Y

ประกาศใช้

พ.ค. - มิ.ย.

คณะทางาน/หัวหน้ากลุม่ งาน
ฯ/จนท.รพ./คกก.จัดทา
แผน/คกก.สนันสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
กลุ่มงานฯ/คกก./จนท.รพ.
คณะทางาน/หัวหน้ากลุม่ งาน
ฯ/จนท.รพ./คกก.จัดทา
แผน/คกก.สนันสนุนแผนฯ

มิ.ย.

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
กลุ่มงานฯ

มิ.ย.

ผู้บริหารโรงพยาบาล

จดุเริ่ มต้ นและสนิ้ สดุของกระบวนงาน
กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน
การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทางหรือการเคลอื่นไหวของงาน
จดุเชื่อมตอ่ระหวา่งขนั้ ตอน
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