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ค าน า 

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น   
ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือน าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบส านักงาน 

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท าคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนประจ าปี  2562 มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบธรรม
ตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือ
ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนประจ าปี  
2562 โดยเคร่งครัด ขอขอบพระคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ 
ค าแนะน าจากประสบการณ์การท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือเล่มนี้ เพ่ือประโยชน์แก่บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระ

ส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากร ทุกด้านที่จ าเป็น
ส าหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ
คุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์
เจษฎา โชคด ารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ 
สามัคคีมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
(3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการ

ด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 
12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการ
บริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ก าหนดค่านิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เน้นหลักการท างาน 3 ส. คือ ส าเร็จ ความสุข และสร้างสิ่งดีด้วยองค์ประกอบ (3I คือ 
Information Innovation and Integrity) 

1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย 
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

- ปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคลสร้างพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 



- ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง 

- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ก าหนดมาตรการ ลงโทษ
ผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

- สร้างเครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และ
สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ภายใต้

หัวข้อ“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุก
คนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกง
ยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่ก าหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
  



1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment)  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมิน
การบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต  
เชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จ านวน 
8,293 หน่วยงาน ที่จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช่องว่างการกระท าการทุจริต แนวคิดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก  

(1) การด าเนินงานของระดับบุคคล  
(2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  
(3) ลักษณะงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหาร

จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงาน แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้าง
ต้องท าให้เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน และ
ประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการ
ทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมิน 
ITA เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 8 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน มิติการพัฒนาองค์กร น้ าหนักร้อยละ 5) 
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
(ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) เช่นเดียวกันทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 
- 2570) ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพ่ิมค่าคะแนน CPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยู่ที่
กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI นี้ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ การบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพ 
 



บทที่ 2 
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไปประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วน

ราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้

ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรีก าลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มคา่ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่าง

ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่า
งานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แต่ ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วน
ราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืนมีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

 



หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้

ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วน
ราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และ
ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น  

(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
เพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตน
รับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่
ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็น
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้  

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒) การมีจิตส านึกที่ดีซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๙) การยดึมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน      

ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

หมวด ๒ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรวดเร็วโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 



ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 

ข้อ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ

รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ  

(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์  

และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐานดังนั้นการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งต้องมีจิตส านึกในหน้าที่ กระท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควร
ให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน    
ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส ของหน่วยงาน

ของรัฐใน ๓ มิติคือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติของการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร 
เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบ
ได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐาน



และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐           
มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืนๆ 

จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้

ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑. มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร          

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ

ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าว 

เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 
๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาค
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การ
บริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่  

5.๑ การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
5.2 การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
5.3 การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐาน

ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่ 
๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลเพราะ

ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมี
เครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์
ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือ
เป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมี
กรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การบริหารงานบุคคล     
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลใน องค์กร นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา         
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความ
ประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
ส าคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง    
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่จะท าให้
การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วน
หนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องท าการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับ
ใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐาน             
การปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติโดยจะมี
กรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้านด้วยกัน อาทิด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท อาจออกมาใน
รูปของคุณภาพ องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้นๆ 

3.2 วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
๒. เพ่ือใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่าง

หนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 6  
การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  



3. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ  

3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้  

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพ่ิมผลผลิต  

3.3.4 ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน 

(Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งนั้นไม่ว่าจะ

เป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์
หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นั้นๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ
คุณภาพของงาน  



3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลาปฏิบัติมาก

น้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
๒. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วน

ใหญ่มกัก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือ

ปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ดังนั้น การก าหนดลักษณะ
พฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจาก
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไร
ก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการ นั่นก็คือต้อง
เป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่า
มาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ 
ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงาน     
ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน า
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 

3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตาม
ทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การควบคุมอ านาจแบ่งตาม
ลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) และควบคุมให้ผล
ผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในข้อนี้
รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ 
ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) การควบคุม
ทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด 
และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 



๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการเพ่ือให้เกิด
การประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุมก ากับ
ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะต้อง
ควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม ความส าคัญ ความจ าเป็น   
และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

(๑.) เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม      
เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

(๒.) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก   
ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ 

(๓.) ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและ      
ผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน าช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากขึ้น 

(๔.) ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ 
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “สายเกิน
แก”้ ก็จะไม่เกิดขึ้น 

(๕.) ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุม
นั้นผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปอ้งกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

(๖.) ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวมๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง เช่น ค าว่า
พัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน 
ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว 
ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็
ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอมิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
 



บทที่ 4 
การติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

1. ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นภาคปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน (Flow Chart) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนแนวทางระบบป้องกันการละเว้นภาคปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
ติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

1. เปิดเผยหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย คือ กรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

2. ก าหนดขั้นตอน และการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนพร้อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ 
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

3. ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โรงพยาบาลปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง 
 

กรณีพบปัญหาความเสี่ยง ให้กรอก    
ในแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนว   
ทางการแก้ไขเพื่อด าเนินการแก้ไข 

 

ให้แจ้ง

หัวหน้า

หน่วยงาน

ตามล าดับชั้น 

4. เก็บรวมรวมหลักฐาน และข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพ่ือบันทึกข้อมูล สรุปข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
 

5. ปฏิบัติตามแนวทาง และพบปัญหา ไม่ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้คณะท างานรีบประชุม และหาแนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ 

หน้าที่ในภารกิจใหม่โดยเร็ว 
 

6. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ทุก 1 เดือน 

 

 



2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1 วิธีการตรวจสอบ (ภารกิจงานพัสดุ) 

(1) วิธีการสังเกต 
(2) วิธีการตรวจสอบเอกสาร รายงานจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ 

2 ขั้นตอนการตรวจสอบ (ภารกิจงานพัสดุ) 
2.1 วิธีการสังเกต 

2.1.1 สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่ามาปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่ทางโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ก าหนดหรือไม่ 

2.1.2 สังเกตการณ์เลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา  
ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่ทางโรงพยาบาลปาพะยูน จังหวัดพัทลุง ก าหนดหรือไม่ 

2.1.3 สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของแต่ละ
คนให้ท างานให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ก าหนด ทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

2.1.4 สังเกตการณ์การจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่ามีระบบใน
การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกหรือไม ่

2.2 วิธีการตรวจสอบเอกสาร 
2.2.1 ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัด

พัทลุง ตามกรอบการมอบอ านาจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตาม
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป 

2.2.2 ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆ เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุง แก้ไข เพ่ือ
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

2.2.3 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีให้มีความถูกต้อง ตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเอกสารออกมาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 

2.2.4 ตรวจสอบเอกสารการลงเวลามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าทุกเดือนก่อนรายงาน
ให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ 

3. กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3.1 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนงานต่างๆ ถือปฏิบัติ 
3.2 มีการก าหนดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการท างาน เพ่ือติดตามการท างาน 

รับทราบผลกระทบ หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.3 มีการก าหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบทุก    
ไตรมาสและประจ าปี  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชน และยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 อย่างเคร่งครัดหากมีประชาชนมารับ
บริการ ถูกกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามข้ันตอนแนวทางปฏิบัติงาน ไม่เป็นธรรมหรือล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้บริการ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทันที หรือแจ้งที่ศูนย์รับเรืองร้องเรียนโรงพยาบาลปากพะยูน 
โทรศัพท ์0-7469-9023  


