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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตมู 
สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

ปัจจุบันรัฐบำลได้มีมำตรกำรเน้นหนักเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครำชกำรและ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรโดยกำรปรับปรุงคุณภำพข้ำรำชกำร
ในกำรท ำงำนโดยเน้นผลงำนกำรมีคุณภำพ ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรประชำชน ส ำหรับ
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรทุจริต เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

ส ำหรับค ำว่ำ "ทุจริต" มีกฎหมำยหลำยฉบับที่ก ำหนดนิยำมควำมหมำยไว้เช่นประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 
1(1) "โดยทุจริต" หมำยควำมว่ำเพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้ำที่" หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
อย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมี
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้นหรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริตก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ.
2551 มำตรำ 85 (2)บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต เป็นกำรกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก กำรทุจริตตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนนั้นมีหลักหรือ
องคป์ระกอบที่พึงพิจำรณำ4ประกำรคือ 
 1.  มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติรำชกำรผู้มีหน้ำที่จะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในสถำนที่รำชกำรหรือนอกสถำนที่
รำชกำรก็ได้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมำยบังคับไว้โดยเฉพำะว่ำต้องปฏิบัติในสถำนที่รำชกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
นั้นไม่จ ำเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลำท ำงำนตำมปกติ อำจปฏิบัติในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำรก็ได้
กำรพิจำรณำว่ำมีหน้ำที่รำชกำรหรือไมม่ีแนวพิจำรณำดังนี้ 
 1.1  พิจำรณำจำกกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดหน้ำที่ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยระบุว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งใดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจำรณำจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งทีก่.พ.จัดท ำ 
 1.3  พิจำรณำจำกค ำสั่งหรือกำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ 
 1.4  พิจำรณำจำกพฤตินัยที่สมัครใจเข้ำผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้ำที่รำชกำรที่ตนต้องรับผิดชอบ 
เช่น ก.พ. ได้พิจำรณำเรื่องประจ ำแผนกธุรกำรของโรงพยำบำลซึ่งไม่มีหน้ำที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝำกเงินจำกพยำบำล
อนำมัยผู้มีหน้ำที่รับส่งเงิน และกำรรับฝำกเงินนั้นมิใช่รับฝำกเงินฐำนะส่วนตัวแต่มีลักษณะเป็นกำรรับฝำกเป็นทำง
รำชกำรเพื่อน ำไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่ำ"ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่ำประจ ำแผนก
ผู้นั้นมีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องน ำเงินส่งลงบัญชีเมื่อไม่น ำเงินส่งลงบัญชีและน ำเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่รำชกำร 

2.ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำได้มีกำรกระท ำลงไปแล้ว 
 "ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำ  มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น
ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่  กำรที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่นั้นจะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รำชกำรก็ต่อเมื่อได้กระท ำโดยเป็นกำรจงใจที่จะไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่โดยปรำศจำกอ ำนำจหน้ำที่จะอ้ำงได้ตำม

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่เว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
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กฎหมำยกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับแต่ถ้ำเป็นเรื่องปล่อยปละละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรที่จะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรส่วนจะเป็นควำมผิดฐำนใดต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ 
ไป 
 "มิชอบ" หมำยควำมว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำมติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของรำชกำรหรือท ำนองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น" หมำยถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรที่รำชกำรผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์"  หมำยถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอำจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สิน  เช่น  กำรได้รับบริกำร  เป็นต้น 
 "มิควรได"้ หมำยถึงไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนำทุจริตกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจำรณำลงไปถึงเจตนำของผู้กระท ำด้วยว่ำมีเจตนำทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ำยคิดเป็นโจรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหำกกำรสอบสวน
พิจำรณำได้ว่ำข้ำรำชกำรผู้ อ่ืนใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 
ธันวำคม 2536ว่ำกำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการกำร
น ำเงินที่ทุจริตไปแล้วมำคืนหรือมีเหตุอันควรปรำณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษตำมนัยหนังสือส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536รวมทั้งอำจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา 
เนื่องจำกเป็นควำมผิดมูลฐำน ตำมมำตรำ 3(5) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และควำมผิดอำญำฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำมมำตรำ  157  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 หำกข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจ าคุกและ
ยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้ำรำชกำรทุกคนควรพึงละเว้นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติ
เป็นส ำคัญ ให้สมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็น
ปัญหำที่ท ำให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อพ่ีน้องประชำชนทั้งทำงอ้อมและทำงตรง  ท ำให้ผลประโยชน์ไม่ตก
ถึงมือประชำชนอย่ำงแท้จริง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมมีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำม
โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจให้เกิดผลตำม
เป้ำประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงแท้จริง 
 ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงำนตำมภำรกิจใดๆ ก็ตำม ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรงำน กล่ำวคือกำร
บริหำรงำนที่ดีจะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ันตอน
ของกำรด ำเนินงำน และในทำงตรงข้ำมแม้ว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจนั้นๆ จะออกแบบไว้ดีมีควำมเป็นไปได้ทำง
เทคนิค งบประมำณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตำมแต่ถ้ำกำรบริหำรจัดกำรไม่ดีกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจนั้นก็
ไม่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ 
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ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมได้ก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  ดังนี้  

              พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด5กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนมำตรำ 29ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชน
หรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกันให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวมทั้งรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรของส่วน
รำชกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรเพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้ 
 -  หมวด 6กำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำร มำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของ
ตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็นหรือสมควรที่จะได้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน นโยบำยของคณะรัฐมนตรี ก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืน
ประกอบกัน 
 -  หมวด 7 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำขนมำตรำ37 ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำนในระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน  ให้ส่วน
รำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไป 
ส่วนรำชกำรใดมิได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใดและ ก.พ.ร.พิจำรณำเห็นว่ำงำนนั้นมีลักษณะที่สำมำรถ
ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วนรำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็นระยะเวลำที่
ล่ำช้ำเกินสมควร ก.พ.ร. จะก ำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มำตรำ 42 เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสะดวกรวดเร็วให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎระเบียบข้อบังคับ
หรือประกำศเพ่ือใช้บังคับกับส่วนรำชกำรอ่ืน มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้น เป็น
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน หรือควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือไม่ เพ่ือ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็วต่อไป มำตรำ 43 กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็น
เรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับ
ได้เท่ำท่ีจ ำเป็น 
 -  หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มำตรำ 45 นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำม  มำตร 
9 (3) แล้ว ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร.ก ำหนด มำตรำ 47 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ส่วนรำชกำรประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัว
ของข้ำรำชกำรผู้นั้นในต ำแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้รับจำกกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้นั้น 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม พ.ศ.2558 
  ข้อ  5  ข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริหำรประชำชนตำมหลักธรรม
มำภิบำลโดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 9 ประกำร ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  3)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
  5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  กำรให้ข้อมลูข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมำหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กำร 
 

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2558 

 ข้อ  3  ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมทุกคน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนยิมหลัก 10 ประกำรดังนี้ 
  1)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  4)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
  6)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
  10) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้
น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

         ข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูมว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมในฐำนะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชำชน มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่
อ ำเภอ ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  เพ่ือให้
กำร ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มี คุณภำพและ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
สุขภำพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวง  พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่ อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่
อ ำเภอ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกของข้ำรำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม จึง
สมควรให้มีข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
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 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม จึงได้ก ำหนดข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ดอนตูมเพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและ
พนักงำนจ้ำง  ให้มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม  ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
ข้ำรำชกำร  อันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำง
รำชกำร 
  1.3  ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น
ส ำคัญ 
  1.4   รับผิ ดชอบต่อผลกำรกระท ำของตน เอง และมุ่ งมั่ น  แก้ ไขเมื่ อ เกิดข้อผิ ดพลำด 
 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริกำรแกห่น่วยงำนที่เก่ียวข้อง และประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยควำมเต็มใจ 
  2.2  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน 
 ข้อ  3  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  3.1  ปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพประสิทธิผลของงำน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  3.3  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสำมัคคี มีน้ ำใจ เพ่ือให้บรรลุภำรกิจของหน่วยงำน 
  3.4  พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ข้อ  4  กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักกำร ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อควำมยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ข้อ  5  กำรด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วำงแผนกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำย พร้อมที่จะเผชิญต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตำมหลักศำสนำ รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบำยมุข 
 ข้อ  6  กำรยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้ำหำญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่เพ่ือนข้ำรำชกำร 
 ข้อ  7  ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
  7.2  พร้อมรับกำรตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
 คณะกรรมกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร ซึ่งได้ประมวลขึ้นจำกข้อเสนอแนะของผู้บริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและพนักงำนจ้ำงโดยทั่วไปใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีควำม
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวกรวดเร็วมีอัธยำศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชำชนเป็น
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 5.  พึงพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยำบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 
 8.  พึงมีจรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
 9.  พึงมีจรรยำบรรณต่อประชำชนและสังคม 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

 ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นกำรประเมินควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติกำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้มิติกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและมิติ
ของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ในลักษณะของกำรจัดเตรียมควำม
พร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร หลักฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเพื่อรองรับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐอันจะส่งให้กำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ของภำครัฐและประชำชนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร
ของรัฐบำลที่ต้องกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสื่อสำธำรณะอื่นได้อย่ำง
กว้ำงขวำง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมส ำคัญ ต่อ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณค่ำและมีประสิทธิภำพ โดยเป็นกระบวนกำรที่หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้จำกทุกฝ่ำยรวมทั้งกำรให้ กำร
บริกำรแก่ประชำชนบนพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียมและมีมำตรฐำนเป็นหนึ่งเดียวมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่ง ใส
หน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดภำยใต้ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภำค
ประชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรับบริกำรดำนข้อมูล ข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำงำนอ่ืน ๆ 
จำกเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ 

 2)  สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำง ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ 

 4)  มีควำมเข้ำใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะกำรใช้
ช่องทำงผ่ำน พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่สอดคล้องกับควำมโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรที่สำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนกำร 

 3)  มีหลักเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมินผลและสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด
ดังกล่ำวเป็นตัวแบบในกำรประเมินตนเอง ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรองรับกำรตรวจประเมินของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินตำมกฎหมำยหรือ
เพ่ือกิจกำรอื่น 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสำมำรถพัฒนำระบบกลไกใน
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มำตรฐำนมีควำมครอบคลุมแนวคิด และกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถงึควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใส 

 กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำน กำรบริหำรงำน 5 ประกำร ได้แก่ 

 1.  กำรจัดท ำและเผยแพร่โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 

 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

 3.  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 4.  กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 5.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน  มำตรฐำนและตัวชี้วัด
ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

  

มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่
ประชำชน 6 ประกำร ได้แก่ 

 1.  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 2.  กำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัต ิ
 3.  กำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
 4.  กำรจัดให้มีช่องทำงและกลไกในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของประชำชน 
 5.  กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
 6.  กำรจัดท ำระบบข้อมูลทำงสถิติและสรุปผลกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
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 ซ่ึงเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย กำรตรวจสอบได้และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
และกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ.2540 

 กำรประเมินกำรประเมินควำมสมบูรณ์ของขั้นตอนและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนโดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลข่ำวสำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในเชิงคุณภำพที่มีควำมก้ำวหน้ำใน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร หลักฐำนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนและประสิทธิภำพที่เพ่ิมขึ้น 

 กำรปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพที่เพ่ิมขึ้น โดยมีกำรวัดค่ำของควำมสมบูรณ์ของกระบวนกำร
และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำร
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพโดยเป็น กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนกำร
จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำม
และประเมินผลและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำม และประเมินผลกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐโดยมีตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใส 
 ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 5 ประกำรได้แก ่
 1.  กำรจัดท ำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 2.  กำรจัดให้มีระบบและกลไกกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสม 
 3.  กำรจัดให้มีระบบและกลไกกำรปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 5.  กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมำตรฐำนควำม
โปร่งใสด้ำนกำรเปิดเผยและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เป็นมำตรฐำนในกำรเปิดเผยและกำรส่งเสริมสิทธิ
กำรเข้ำถึงกำรรับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกำรจัดระบบและช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรพัฒนำศักยภำพ
ของระบบข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรบริหำรควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนซึ่งเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ.2540 
  

กลไกลกำรตรวจสอบภำยในเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีกำรประเมิน พิจำรณำจำกกำร
ปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนงำน งบประมำณควำมรับผิดชอบ
และระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และพิจำรณำผลกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมิน 

 1.  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงำนภำยในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 2.  มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีภำยใต้ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

 3.  มีกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละส่วนงำนภำยใน หน่วยงำน โดยพิจำรณำจำกผลกำรน ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำ 

 หลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติของหน่วยงำน หมำยถึง กำรที่บุคลำกรและหน่วยงำนได้มีกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นกำรให้บริกำรตำมแนวทำงและ
ระบบที่หลำกหลำย  เช่น  กำรบริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง หรือกำรให้กำรบริกำรที่เหมำะสมกับภำรกิจและอ ำนำจ
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หน้ำที่ของหน่วยงำน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชำชนผู้มำ
รับบริกำร 

วิธีการประเมิน 
 จำกกำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ว่ำมีหรือไม่มีกำรให้บริกำรตำม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไรและพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 
 1.  มีกำรให้กำรบริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ 
 2.  มีกำรให้กำรบริกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3.  มีกำรให้บริกำรเรียงตำมล ำดับก่อน - หลัง 
 กำรที่หน่วยงำนได้มีกำรก ำหนดและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรให้คุณให้โทษและกำรจัดท ำกิจกรรม
กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยเป็นกำรก ำหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มำตรฐำนในกำรพิจำรณำให้โทษแก่บุคลำกรที่กระท ำควำมผิดตำมกฎระเบียบของรำชกำรและจริยธรรมของ
หน่วยงำนรวมทั้งกำรสนับสนุนและให้รำงวัลแก่บุคลำกรที่มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีกำรประเมินพิจำรณำจำก
กำรก ำหนดและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรให้ คุณ ให้โทษ และกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
และพิจำรณำจำกขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำระบบกำร ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
 ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวม เพ่ือให้มีติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและเพ่ือพัฒนำระบบ กำรติดตำมและประเมินผลของหน่วยงำนโดยมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพ/ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรวมทั้งมีกำร
ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้และมีกำรเผยแพร่ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีกำร
ประเมินให้บุคลำกร/สำธำรณชนได้รับทรำบ 

 
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน  เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 

 1.  มีกำรจัดแผนงำนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ  ประชำชนในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม/สำธำรณะ 
 2.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มำจำกภำคประชำชน  เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
 ก ำหนดไว้โดยจะต้องมีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้เป็นที่รั บทรำบ
โดยทั่วไป วิธีกำรประเมิน พิจำรณำจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมแผน  
ปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
 1.  พิจำรณำจำกช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  กำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีพร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 2.  มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน  และทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหลักฐำน
ประกอบกำรตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องกำร 
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม หมำยถึง กระบวนกำรที่กระท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
หรือถ้ำจะให้ควำมหมำยที่ชี้ให้เห็นถึงบทบำทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมำยถึง กำรบังคับให้กิจกรรมต่ำงๆ เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จำกควำมหมำยดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปรำกฏว่ำไม่
เป็นไปตำมทิศทำง กรอบ หรือข้อก ำหนดที่วำงไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหำรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 

 1.กำรควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน (Product Control) เป็นกำรควบคุมผลผลิตของโครงกำรเพ่ือจัดกำรให้
โครงกำรผลิตได้ปริมำณตำมที่ก ำหนดไว้ในแผน เรียกว่ำ กำรควบคุมปริมำณ (Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้เรียกว่ำกำรควบคุม  คุณภำพ (Quality Control)  กำร
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงกำรควบคุมเวลำของโครงกำรด้วย คือกำรควบคุมให้โครงกำรสำมำรถผลิตผลงำนได้ปริมำณ
และคุณภำพตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 2.  กำรควบคุมบุคลำกร (Personal of Staff Control) เป็นกำรควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนโครงกำร  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงำนตำมวิธีที่ก ำหนดไว้และให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรโครงกำร  
ควบคุมและบ ำรุงขวัญพนักงำน ควำมประพฤติ ควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้ำนควำม
ปลอดภัยของพนักงำนด้วย 
 3.  กำรควบคุมด้ำนกำรเงิน (Financial Control) ได้แก่ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย (Cost - Control) กำร
ควบคุมทำงด้ำนงบประมำณ  (Budget Control) ตลอดจนกำรควบคุมทำงด้ำนบัญชีต่ำงๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงกำรเสีย
ค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  กำรควบคุมทรัพยำกรทำงกำยภำพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
ทรัพยำกรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อำคำรและที่ดินตลอดจนแรงงำนในกำรเป็นปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร
เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดในกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว 
 5.  กำรควบคุมเทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ กำรควบคุม
ก ำกับดูแลเทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประเภทนั้นๆ  โดย
จะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้ำใจง่ำย  

 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ควำมส ำคัญ  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ของกำรติดตำมและกำรควบคุมนั้น  อำจพิจำรณำได้จำกประเด็น
ต่อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ
ที่สุดของกำรติดตำมและกำรควบคุมโครงกำร  ทั้งนี้เพรำะวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยถือเป็นหัวใจส ำคัญของ
โครงกำร  หำกไม่มีกำรยึดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เรำก็ไม่ทรำบว่ำจะท ำโครงกำรนี้ไปท ำไม  เมื่อ
เป็นเช่นนี้  กำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงกำรบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่ำวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญยิ่งของผู้บริหำรโครงกำร 

 2.  ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย  ผู้บริหำรที่ดีจะต้องควบคุมเวลำและค่ำใช่จ่ำยของโครงกำรโดยกำร
เสนอแนะเทคนิควิธีกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพให้ซึ่งจะสำมำรถลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรลงไปได้มำก  ท ำ
ให้สำมำรถน ำทรัพยำกรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงกำรอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 
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 3.  ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน กำรติดตำมควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นกำรจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ แต่เป็นกำรแนะน ำช่วยเหลือโดยค ำนึงถึงผลส ำเร็จของโครงกำรเป็นส ำคัญ เพรำะฉะนั้นผู้นิเทศงำนและผู้
ควบคุมงำนที่ดีมักจะได้รับกำรต้อนรับจำกผู้ปฏิบัติงำน ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกกระตือรือร้น เพรำะมีพ่ีเลี้ยงมำช่วย
แนะน ำ ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก ำลังใจที่จะปฏิบัติงำนต่อสู้กับปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ก็จะมีมำกข้ึน 

 4.  ช่วยป้องกันและควำมเสียหำยรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้นได้โครงกำรบำงโครงกำรถ้ำมีกำรควบคุมไม่ดีพอ
อำจเป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใหญ่หลวงได้  และหำกพบควำมเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ 
"สำยเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท ำให้พบปัญหำที่อำจเกิดขึ้นเนื่องมำจำกโครงกำรนั้นทั้งนี้ในขณะที่ท ำกำรติดตำมและควบคุมนั้น  
ผู้บริหำรจะมองเห็นปัญหำอันเป็นผลกระทบต่ำงๆ ของโครงกำรหลำยประกำร จึงจะสำมำรถจัดหำมำตรกำรในกำร
ป้องกันแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง เช่น โครงกำรสร้ำงถนนเข้ำไปในถิ่นทุรกันดำร อำจก่อให้เกิดปัญหำกำรลักลอบตัดไม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสำยนั้นเป็นเส้นทำงขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เห็นเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือมำตรฐำนของงำนได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงกำรต่ำงๆ มักจะก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยไว้อย่ำงหลวมๆ หรือใช้ค ำท่ีค่อนข้ำงจะเป็นนำมธรรมสูง เช่น 
ค ำว่ำพัฒนำ ขยำย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับฯลฯ ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือแม้กระทั่งผู้บริหำรมองไม่เห็นเป้ำหมำย
ได้ชัดเจนไม่อำจปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ถูกต้องได้ เมื่อมีกำรติดตำมและควบคุมโครงกำรจะต้องมีกำรท ำให้
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมทั้งมำตรฐำนต่ำงๆ ชัดเจนขึ้นเพ่ือจะได้สำมำรถเปรียบเทียบและท ำกำรควบคุมได้ 

 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรติดตำมและกำรควบคุมเป็นเครื่องมือส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรและ
กระบวนกำรวำงแผน ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำยที่ก ำหนดไว้กำรติดตำมและกำรควบคุม
นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีกำรแยกกันอย่ำงอิสระ กล่ำวคือเมื่อมีกำรติดตำมดูผลกำร
ท ำงำนว่ำเป็นอย่ำงไรแล้ว ก็ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้ไปสู่ทิศทำงที่ต้องกำร และในทำง
กลับกันใครหรือหน่วยงำนใดก็ตำมที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมก็ต้องมีกำรติดตำมก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สำมำรถควบคุม
อะไรได ้
 
 
 
 
  

 


