คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
การวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลกระบี่

บทที่ 1 บทนำ
1.1 นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยำบำลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ กาหนดให้ การป้ องกั น และปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิช อบเป็ นวาระส าคั ญ
ตามแผนบูรณาการระดับประเทศ พร้อมทั้งให้ การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านที่จาเป็นสาหรับการ ขับเคลื่อน
อย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการปูองกันการ ทุจริต
คาสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติประยุกต์ใช้หลั ก
ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบาย แนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะ สกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดาเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
(นายแพทย์โ สภณ เมฆธน) ตลอดจน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ สนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ
มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด
3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สุขภาพตามกลุ่มวัย (2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริการ และ (3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่ง ยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการ
ดาเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
และ 12 ที่กาหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ คือ (1)การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส
เป็ น ธรรม มีป ระสิ ทธิภ าพ และมีส่ ว นร่ ว ม (2) ขจัดการทุจริต คอร์รัปชั่นและ (3) มีการกระจายอานาจที่
เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบการ บริหารงานที่โปร่งใสของกระทรวง
สาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์
คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร )ที่ให้ความสาคัญกับการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการของหน่วยงานทุกระดับ กาหนดค่านิยมร่วมคือซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส
กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของปลัดกระทรวง สาธารณสุข เน้นหลักการทา
งาน 3 ส. คื อ ส าเร็ จ ความสุ ข และสร้ า งสิ่ ง ดี ด้ ว ยองค์ ป ระกอบ (3I คื อ Information Innovation and
Integrity)
1.2 มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยำบำลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ กาหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย มาตรการ
3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตสานึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย สาระสาคัญ
ได้ดังนี้ ปลุกจิตสานึก สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคลสร้างพลังคุณธรรม
ขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

และเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้ อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่กาหนดมาตรการลงโทษ
ผู้กระทาผิด อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการ
เฝ้าระวังแจ้งเบาะแส และสร้างความ เข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
1.3 กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืน
อย่ างชัดเจนในการไม่ย อมรั บ การทุจ ริ ตคอร์รัปชั่น และร่ว มสร้างวัฒ นธรรม สุ จริตให้ เกิดขึ้นในกระทรวง
สาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจานงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสาคัญใน การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต กาหนดเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทย
ไม่โกงยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้าง ความสุขให้
ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการ ปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนดหัวข้อหลั กในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศ ไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส
คาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลกระบี่
“ข้ำพเจ้ำ .................(กล่ำวชื่อ).......................................ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำจะประพฤติปฏิบัติตน
ในสัมมำ อำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยควำมมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำกำรโกงแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำกินบนควำม
ทุกข์ยำกของ ประชำชน จะดำเนินชีวิตตำมรอยพระยุคลบำทในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงยืน
เคียงข้ำงสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพำกระทรวงสำธำรณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนำสถำพร
สืบไป”
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ ของ ประเทศชาติเป็นสาคัญให้
สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1.4 กำรประเมิ น คุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ให้ ค วามส าคั ญ และผลั ก ดั น ให้ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลั กการ
บริหาร จัดการที่ดียุ ทธศาสตร์ ช าติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25562560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุ ณ ธรรมและ ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency

Assessment : ITA) ซึ่งการ ประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วย ฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุ จริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ
ไทย โดยอาศัยความร่วมมือของ หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จานวน 8,293 หน่วยงาน ที่จะร่วม
ผนึกกาลังการต่อต้านการทุจริต ปิด หนทาง ปิดช่องว่างการกระทาการทุจริต แนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นได้กาหนด องค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น หลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก (1) การดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ(3) ลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการ ทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธี การบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บ ริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน องค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงาน แต่เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องสร้างต้อง ทาให้
เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน นาไปสู่การทาให้สังคม ชุมชน และ
ประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับ
ให้ มีการทุจ ริ ตในสั งคม ชุมชนโดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ใน
การปู องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้นการป้ องกัน การทุจ ริต ให้ เ ข้ม แข็ง และมีประสิ ทธิภ าพผ่ า น
กระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้การประเมินITA เป็นตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (กาหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและ
ความ โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ในมิ ติ ภ ายใน มิ ติ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ร น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 5)
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุ ข (ตัว ชี้วัดที่ 21 ร้ อยละของหน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขผ่ านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570)ได้กาหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมใน
เรื่องการพยายามเพิ่มค่า คะแนน CPI (Corruption Perception Index)ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
และค่า CPI นี้ยังเป็นหนึ่ง ในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ในการสร้ าง ภูมิคุ้มกัน ของสั งคมไทย คือ การบริห ารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน
2.1 ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน
2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
โรงพยาบาลกระบี่ กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้อง กับลักษณะของงานในส่วนของ
โรงพยาบาลกระบี่ ตามหลักจรรยาข้าราชการตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยา ข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้
1. การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพล เรือน
สามั ญ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการอั น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั ก เตื อ นน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
โรงพยาบาลกระบี่ ก าหนดข้ อ บั ง คั บ ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้ง รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้
ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือติดต่อประสานงานใน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่
ละงานและประกาศให้ ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วน
ราชการได้กาหนดระยะเวลา แล้วเสร็จไว้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.

จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้น ต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่นมีหน้าที่ ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อนหรือความ ล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่อง
เปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความ จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็น
ความลับได้เท่าที่จาเป็น หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการ
ประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบั ติร าชการของส่ว นราชการเกี่ย วกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้ บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ก.พ.ร. กาหนด มาตรา
๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บุคคล ให้ส่วนราชการ
ประเมิน โดยคานึ งถึงผลการปฏิบั ติ งานเฉพาะตัว ของข้ าราชการผู้ นั้นในตาแหน่ง ที่ปฏิบั ติ ประโยชน์แ ละ
ผลสั มฤทธิ์ที่ห น่ ว ยงานที่ข้าราชการผู้ นั้ น สั งกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ นั้น (3) ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
กาหนดให้มาตรฐาน ทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทให้เป็นไปตาม ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ ถ้วนแล้ว เห็นว่าตาแหน่งข้าราชการพลเรือน
ทุกตาแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
ดังนั้น การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึง ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการ
อันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึง เว้น เพราะเป็นโทษ
แก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติ ที่ดีงามสมกับ
ความเป็นข้าราชการ อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการ
จัดทา หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ
พลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับ การให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการบังคับให้
เป็นไปตาม ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ดังนั้น บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึง
มีหน้าที่ ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของ มาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของ
สานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต 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 ประกอบ
ค่านิยมหลักสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ คาแนะนา
ให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดมาตรฐานทาง จริยธรรม
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยง ธรรมใน
หน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้ วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดารงตนตั้ง มั่นเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป็ น ข้ าราชการในพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว ฯผู้ ท รงเป็ นตั ว อย่ างแห่ ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ดังต่อไปนี้ บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรื อน
“หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ” หมายความรวมถึ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในกรณี ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจาาส่วนราชการ
“ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้อง วาง
ตน ดังนี้ หมวด 1 หมวด 2
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่ กระทาการ
ดังกล่าว หรือหากกาลั งกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ และส่งเรื่องให้ คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทานั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
จะ กระทาการนั้นมิได้
(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่ าฝืน ดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่ หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของ หัวหน้า
ส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่ าตอบแทนและไม่ได้รับค่ าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง มิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทาของการ
เป็น ตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
(4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอ
เรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทา ดังกล่าว และ
บันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง ความสามารถที่มีอยู่ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ ข้าราชการอื่น
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า ส่วนราชการ
ทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้อง ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็น จริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ ด้วยวาจาใน
เรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ ต่อไป
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง จากบุคคล
อื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพ ย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง ราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ เคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลง หรือสงสัย
ให้ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ยุ ติ ก ารกระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นแล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ ขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่ วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง วินิจฉัย
หรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการ อัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ ญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ

(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ บุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
(2) คณะรั ฐ มนตรี ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ข้ อ ทั ก ท้ ว งว่ า การกระท าไม่ ช อบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วน ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่
มีอานาจ หน้าที่แล้ว
(3) ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดาเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องทาเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด
าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรั พย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น อันเป็นการ
เลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน ราชการต้อง
ดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดย มี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม กฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ บุคคล ไม่กระทา
การให้ กระทบสิ ทธิเสรีภาพของบุคคลหรื อก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตาม กฎหมาย (๓)
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไม่เลือก ปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ คิดเห็นทาง

การเมืองอัน ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล ข้อ
๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุน
ให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย
หรือทางวาจา
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ โดยรวม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง ประมวลจริยธรรมนี้
กับ หลั กส าคัญทางศีล ธรรม ศาสนา หรื อประเพณีข้าราชการต้อ งเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการ จริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาด้วย
ความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุนส่งเสริมและ ยกย่องผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมัก ที่ชัง
และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ โดยรวม
(4) จรรยาข้าราชการพลเรื อน โรงพยาบาลตะกั่ว ป่า เป็นส่ วนราชการที่มีหน้าที่หลั กในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุข
ทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จ ะปฏิบั ติห น้ าที่ให้ แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการ ปฏิบัติหน้าที่ข อง
ข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสานึกในหน้าที่กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลกระบี่มีจรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

๑.๑ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า ส่วนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจน งานสาเร็จถูกต้องตาม
มาตรฐานของงาน
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียม
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง
๓.๓ ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย
๔.๒ กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
๕.๓ พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัติงาน มี ความคิดริเริ่ มที่
ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ข้อ ๖ ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑ ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อ ส่วนรวมและตนเอง
อย่างรอบคอบ
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม
๖.๓ นาคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
๖.๔ เป็นต้นแบบในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของ ตนและสังคม
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติคือ มิติการเปิดเผยและการ
ตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ มิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ในลั กษณะของการจัดเตรีย ม ความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร
หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิ
ตามพระราชบั ญ ญัติ ข้ อมูล ข่ าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภาครัฐ และ ประชาชนเป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ สาธารณะอื่น
ได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงาน ภาครัฐ มี
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่ หน่วยงานภาครัฐ ได้
ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จาก
ทุก ฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว
มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐดังนี้ ประโยชน์ต่อภาคประชาชน ๑.
ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ ท างานอื่นๆ จาก
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานารัฐได้
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเข้าไปมีส่ว นร่ว มในการดาเนิ น การในกิจ กรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ การใช้
ช่องทางผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ

๑. มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการ
ดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ ตัวชี้วัดดังกล่าว
เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ เตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน ตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น
๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา ระบบกลไกในการ
บริ ห ารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและ ตัว ชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุม แนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การ ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาค ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่
5.๑ การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.2 การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
5.3 การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5.4 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์
และขั้น ตอนการให้ บ ริ การการเลื อกใช้ช่องทางการให้ บริการที่ เหมาะสมกับการให้ บริการ รวมไปถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมีตัวชี้วัด มาตรฐานความโปร่งใส ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖
ประการ ได้แก่
๑. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน

๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๖. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย
การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของ
ภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0

บทที่ 3
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์กร
จะนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้ การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ก ารมอบหมายหน้ า ที่ แ ละการ สั่ ง การสามารถทาได้ โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจาก มีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริห าร
สามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่กาหนดไว้
ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงาน มี ความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ ทั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รได้ ร่ ว มกั น ก าหนดไว้ เ พื่ อ คุ ณ ภาพของการ ปฏิ บั ติ ง านและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การ บริหารงานบุคคล นับเป็น
ภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้ การพัฒนาองค์กรบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตัวบุคคลใน องค์กร
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้ คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี มาปฏิบัติงาน
ซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้ น จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือสาคัญคือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง
ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิ บัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ ง การพัฒ นา ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้ พนักงาน และการให้ พ้นจากงาน
โดยทั่วไปแล้วการที่ จะทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธ รรมและเชื่อถือได้นั้น
องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือ ประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่าง เดียวกัน โดยองค์กรต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็น เกณฑ์
ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้
ก าหนดไว้ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ ค าว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard)
สานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่ง
ถือว่าเป็น เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้การกาหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
จะเป็นลักษณะ ขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบ
ในการพิจารณา กาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
พฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่

บางประเภท อาจ ออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และสอดคลองกับ ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ
3.2 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๒. เพื่อใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( PMQA
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้ าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี คุณภาพ
เสร็ จ รวดเร็ ว ทัน ตามกาหนดเวลานั ดหมาย มีการทางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ ข้อ กาหนดที่ส าคั ญ ของ
กระบวนการ
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับ
จากการกาหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานขึ้นใช้ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้
อย่ างถูกต้องการเปรี ย บเทีย บผลงาน ที่ทาได้กับที่ควรจะเป็ นนั้น มีความชัดเจน มองเห็ นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และ ช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ มี ค วามสามารถจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ท้ า ทาย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ จะเกิ ด ความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและ สนุกกับงาน
3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียด ของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้ สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการ
เพิ่มผลผลิต
3.3.4 ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถ มอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และ สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ปูองกันไม่ให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่ทาได้กบั มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้
ดีขึ้น
3.4 ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
๑. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากตาแหน่งนั้นไม่ว่าจะ เป็น
ปริ มาณงาน คุณภาพงาน หรื อวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือ ข้อ ก าหนดที่ตั้ งไว้ ต้อ งไม่ ขัด กับนโยบาย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร
๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นั้น ๆ
เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
๖. พิจ ารณาปรั บ ปรุ งหรื อแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลา
ที่ ปฏิบัติคุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา ปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้ น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
๒. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใดโดยส่วน ใหญ่มัก
กาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ประหยัดทั้งเวลาและ ทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ หรือ
ปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ดังนั้น การกาหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบว่าต้องปฏิบัติตน
อย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญกาลังใจ
ของเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งงาน ต่าง ๆ ใน
องค์ ก รมี ค วามเหมาะสม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ป ฏิบัติ ง านผู้ ท าหน้ าที่ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติ ได้ตามที่กาหนดไว้ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ หรือ
หน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน
และมาตรฐาน การปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้ต้ อ งสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ กล่ า วคื อ ควรต้ อ งมี ก ารทบทวน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การ เปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือนา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มา ใช้ปฏิบัติงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้
ดาเนินการไปตามแผนที่กาหนด ไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็
หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมี
การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏ ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ผู้ควบคุม
หรือผู้บริหารจะต้องดาเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะ แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การควบคุมอานาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม
ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบั ติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิ ตของโครงการเพื่อจัดการให้
โครงการผลิ ตได้ป ริ มาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) และ
ควบคุม ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ(Quality Control)
การควบคุม ในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้
ปริมาณและ คุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
๒. การควบคุ ม บุ ค ลากร (Personal or Staff Control) เป็ น การควบคุ ม พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้และให้เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการ ควบคุมและบารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจน ควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) การ ควบคุม
ทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ เสีย
ค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุ ม ทรั พ ยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้ แ ก่ ก ารควบคุ ม การใช้จ่าย
ทรั พยากรประเภทวัส ดุ อุ ป กรณ์เ ครื่ องมื อ อาคารและที่ดิ นตลอดจนแรงงานในการเป็น ปัจจัย นาเข้ า ของ
โครงการ เพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่การควบคุม กากับ
ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดย
จะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม ความสาคัญ
ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จากประเด็น ต่อไปนี้
๑. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้ อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ที่สุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้ าหมายถือเป็นหัว ใจสาคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไปทาไม เมื่อ
เป็น เช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่ วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อ
ลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและ
ผู้ ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพี่เลี้ยงมา
ช่วย แนะนาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีมากขึ้น
๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ อาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า
“สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
๕. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น ผู้บริหาร
จะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
๖. ช่ว ยให้ ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ ายได้ เห็ น เป้ า หมายวัต ถุ ประสงค์ห รื อ มาตรฐานของงานได้ชัด เจนขึ้ นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ามายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง
เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็น เป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้อง มีการทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบ
และทาการ ควบคุมได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติด ตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการ
บริหารและ กระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้ การ
ติดตามและการ ควบคุมนั้ น เป็ น กิจ กรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ

กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดู ผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และ ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมี
การติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถ ควบคุมอะไรได้

บทที่ 4
กำรติดตำมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
4.1 ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาคู่มือ แผนฯ
2. ประชุมดาเนิ น การจั ดทาแผนปฏิบั ติงานรับสถานการณ์ส าธารณภัย และการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ทาง
สาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ดาเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สา ธารณภัยและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4. ปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
โรงพยาบาลกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5. ประเมินผลการดาเนินการการปฏิบัติตามขั้นตอน แผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์ สาธารณภัยและการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6. ปฏิบัติตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ หากพบปัญหาไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางหรือละเว้น
การปฏิบัติ ให้คณะทางานฯดาเนินการหาแนวทางแก้ไข การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ แล้วรายงานให้
ผู้บริหารทราบต่อไป
7. สรุปผลการดาเนิน, ผลการดาเนินการ, ผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ

