
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม  อ ำเภอท่ำตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ที ่ สร ๐๒๓๒ / ๕๑        วันที่   ๒๘   กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง คู่มือแนวทำงตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบ(ทุกแห่ง) 
 หัวหน้ำกลุ่มงำน(ทุกกลุ่ม) 
 

๑. เรื่องเดิม  
ตำมท่ี   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) ก ำหนดกำร

ประเมินตัวชี้วัด(KPI) ที่ ๖๐  ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกระทรวงสำธำรณสุข (Moph ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ โดยก ำหนดให้ต้องมีกำรเผยแพร่
หลักฐำนเชิงประจักษ์ EBIT (EB๓ (๒) ต่อสำธำรณชนประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือแสดงเจตนำสุจริตและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

๒. ข้อพิจารณา  
เพ่ือให้หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง มีแนวทำงด ำเนินงำน 

เป็นมำตรฐำนเดียวกันและเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม จึงเน้นย้ ำให้
บุคลำกรที่เก่ียวข้องศึกษำคู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน 
และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม (Merit System) 
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ถือปฏิบัติตำมคู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนโดยเคร่งครัดต่อไป 

 

๓. ข้อเสนอ   
จีงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

 

  
 

       (นำยสมหวัง  อิฐรัตน์)   
       สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม   
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คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนนุ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรนิทร์ 

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

  
 

จดัท ำโดย 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอทำ่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 
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        ค าน า                                           

คู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูมเล่มนี้ เป็นเอกสำรที่จ ำท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำรในหน่วยงำน ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักและ
ภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำนสังกัด มีแนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  จรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) และให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ถือปฏิบัติตำมคู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนโดยเคร่งครัดต่อไป 

            คณะผู้จัดท ำ 
         กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
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ค าน า           2 
สารบัญ          3 
บทที่ 1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนุน 
1.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุน       4 
ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่    4 
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   4 
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(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน     6 
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน กระทรวงสาธารณสุข    12 
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บทที่ 2 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
2.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน      16 
2.2 วัตถุประสงค์        17 
2.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน     17 
2.4 ข้ันตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน     18 
2.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน     18 
2.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน      19 
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บทที่ 1 
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
1.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

1.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ

ของงำนในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรตำมมำตรำ78 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำร
ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร 
โดยเฉพำะในเรื่องต่อไปนี้  
1. กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  
2. ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ  
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้ 
4. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 
5. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และตำมมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือนน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ 

(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม ก ำหนดข้อบังคับตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา ๒๙ ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรประชำชน หรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร
ด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวมทั้งรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วน
รำชกำร เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้ 
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หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมคีวำมจ ำเป็นหรือสมควรที่จะได้
ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของคณะรัฐมนตรี ก ำลังเงิน
งบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน 

หมวด ๗ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำนในระหว่ำงส่วน
รำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและ
ข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไป ส่วนรำชกำรใดมิได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใดและ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็น
ว่ำงำนนั้นมีลักษณะทีส่ำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วนรำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ 
ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็น ระยะเวลำทีล่่ำช้ำเกินสมควร ก.พ.ร.จะก ำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนรำชกำรที่มี
อ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนรำชกำรอ่ืนมีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกำศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน หรือควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็วต่อไป 

มาตรา ๔๓ กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน หรือกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำที่จ ำเป็น 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕ นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรำ ๙ (๓) แล้วให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ 
ก.พ.ร. ก ำหนด 

มาตรา ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล ให้ส่วนรำชกำร
ประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้นั้นในต ำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่
หน่วยงำนทีข่้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของขำ้รำชกำรผู้นั้น 
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(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ ก ำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่
ก ำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรบังคับใช้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมรำ้ยแรงแห่งกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมให้
ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัยก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน ได้พิจำรณำ
โดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้รำชกำรแผ่นดินในส่วนที่
ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น กำรใช้อ ำนำจเพ่ือให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้ำรำชกำร     
พลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรม
ซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้น เพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอัน
เป็นควำมประพฤติท่ีดีงำมสมกับควำมเป็นข้ำรำชกำร 

อนึ่ง มำตรำ ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ ำนำจหน้ำที่เสนอแนะหรือให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองข้ำรำชกำรพลเรือน และ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม รวมทั้งมีหน้ำที่รำยงำนกำรกระท ำที่มีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมด ำเนินกำรบังคับให้เป็นไปตำมประมวล
จริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ 

ดังนั้น บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่งจึงมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองอ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่
ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบ ำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ดังนี้ 
(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
(๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) กำรให้ข้อมูลขำ่วสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
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เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช๒๕๕๐ ประกอบ
ค่ำนิยมหลักส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อันผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ให้ค ำแนะน ำให้
หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติ ก.พ. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมขึ้นเป็น
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดส ำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำรควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม 
สมกับควำมเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯผู้ทรงเป็นตัวอย่ำงแห่งธรรมจรรยำอันสูงสุดเพ่ือใช้
บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ ดังต่อไปนี้ 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้ำสิบวัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับนี้ 
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน 
“หัวหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
“คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 
“ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน 
ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของข้ำรำชกำรอำจขัดประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว 
หรือหำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำร และส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย ใน
กรณีท่ีคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยว่ำ กำรกระท ำนั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้ำรำชกำรจะกระท ำกำรนั้นมิได ้
(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อม
พยำนหลักฐำน (หำกมี) ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่หัวหน้ำส่วน
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รำชกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืนจริยธรรมต้องรำยงำนต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม 
(3) ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่กำรด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำ
ให้กำรปฏิบัติหน้ำทีเ่สียหำยควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงท ำของกำรเป็นตัวแทน กำรเป็น 
นำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อื่นในท ำนองเดียวกันด้วย 
(4) ในกรณีทีข่้ำรำชกำรเขำ้ร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะตำม (๒) ของข้อนี้ หรือมีกำรเสนอเรื่อง
ซึ่งมีลักษณะตำม (๒) ของข้อนี้ผ่ำนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำรกระท ำดังกล่ำว และบันทึกกำร
คัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก ำลังควำมสำมำรถที่มีอยู่ในกรณี
ที่ต้องไปปฏิบัติงำนอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 
(๒) ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหรือของข้ำรำชกำรอ่ืน ไม่
ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรอ่ืนโดยมิชอบ 
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ 
ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสม ของแต่ละกรณี 
(๔) เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
โดยพลัน 
(๕) ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนที่มหีน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนในกำรตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน 
เมื่อได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 
(๖) ไม่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ในกรณีที่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่อง
ดังกล่ำว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเรื่องเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมค ำสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 

ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ 
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก 
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เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 
(๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 
(๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้
ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำร
จริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืนในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำง
ประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้
ขำด ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 

ข้อ ๖ ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน  ดังนี้ 
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่
ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไมว่่ำจะเก่ียวข้องหรือ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม 
เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
(๒) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคต ิ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๗ ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ข้ำรำชกำรต้องแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ และจะด ำเนินกำรต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
(3) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ หรือกำรด ำเนินกำรใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีที่เห็นว่ำมติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วย



10 
 

กฎหมำย ต้องท ำเรื่องเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ และส่งเรื่องให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติทำงกฎหมำยต่อไป 
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว 
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอ ำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นกำรเลี่ยง
กฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
(๖) เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในส่วนรำชกำรของตน หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้อง
ด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพ่ือให้เกิดกำรเค ำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 

ข้อ ๘ ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมี
อัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นกำรใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
(๒) ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอ่ืน โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระท ำ
กำรให้ กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภ ำระหรือหน้ำที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(๓) ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ  ภำษำ  เพศ อำยุ ควำมพิกำรสภำพทำงกำยหรือสุขภำพ 
สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำร
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
(๔) ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์ กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อ
ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำรตำมหลักวิชำ 
(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
เที่ยงธรรมไม่เห็นแกห่น้ำผู้ใด 
(๖) ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ 

ข้อ ๙ ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำง 
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินง ำนเพื่อกำร 
ในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที ่
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่ำงครบถ้วนในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิ 
และเสรีภำพบุคคลอื่น ไม่อนุญำตหรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตำม กฎหมำย 
เว้นแต่กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำร นับแต่กระท ำกำรดังกล่ำวหรือได้รับ 
กำรร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัดโดยอย่ำงน้อย
ต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
(๒) ใช้งบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจัดให้ด้วยควำมประหยัด คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 
(๓) ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประช ำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้
น ำกำรปกครองในระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ในประเทศไทย 
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และพระรัชท ำยำทไม่ว่ำทำงกำย
หรือทำงวำจำ 

ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม โดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
(๑) ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับ
หลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี ข้ำรำชกำรต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ
วินิจฉัย 
(๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำม
เที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด 
(๓) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำที่มีควำมซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึด
มั่นในระบบคุณธรรม 
(๔) ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วนรำชกำรหรือรำชกำรโดยรวม 
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(4) จรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วน
รำชกำรที่มหีน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข แก่ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี 
และสำมำรถเข้ ำถึงบริกำรสำธำรณสุขทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริกำรประชำชน
อย่ำงเป็นธรรมครอบคลุมและมีมำตรฐำน ดังนั้นกำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ จึงขึ้นอยู่กับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีจรรยำที่สมควรให้ข้ำรำชกำรพึงถือปฏิบัติดังนี้ 
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำส่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำรจนงำนส ำเร็จถูกต้องตำม
มำตรฐำนของงำน 
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรกฎหมำย และกรอบนโยบำย 
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
๒.๓ มีควำมกลำ้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเทำ่เทียม 
๓.๒ บริกำรประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๓ ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่ยุติธรรม 
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงำนตำมกรอบของกฎหมำย 
๔.๒ ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละขั้นตอน 
๔.๓ เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
๕.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ และมีคุณภำพ 
๕.๓ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำน ำญในกำรปฏิบัติงำน มีควำมคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพ่ือ
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖.๑ ก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆต้องมีเหตุผล โดยค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่ำง
รอบคอบ 
๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของสังคม 
๖.๓ น ำค ำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
๖.๔ เป็นต้นแบบในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสมกับฐำนะของตนและสังคม 

(5) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นกำรประเมินควำมโปร่งใส ของหน่วยงำนของ
รัฐใน ๓ มิติ คือ มิติกำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้มิติกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และมิติของกำร
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ในลักษณะของกำรจัดเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเอกสำรหลักฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงำนภำครัฐได้มกีำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือรองรับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำน ที่เก่ียวข้อง 
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ อันจะส่งให้กำรพัฒนำระบบบริหำร รำชกำรแผ่นดิน
และกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภำครัฐและประชำชนเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเจตน ำรมณ์ของกฎหมำยและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรของ
รัฐบำลที่ต้องกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสื่อสำธำรณะอ่ืนได้อย่ำง
กว้ำงขวำง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมส ำคัญต่อ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณค่ำและมี ประสิทธิภำพ โดยเป็นกระบวนกำรที่หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรเพ่ือ
ยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้จำกทุกฝ่ำย รวมทั้งกำร
ให้กำรบริกำรแก่ประชำชนบนพื้นฐำนของควำมเทำ่เทียมและมมีำตรฐำนเป็นหนึ่งเดียว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม
โปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อ
ภำคประชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑. ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรทำงำนอ่ืนๆ จำก
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ 
๒. สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
๓. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ 
๔. มีควำมเขำ้ใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
๕. สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะกำรใช้ช่องทำง
ผ่ำนพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑. มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๒. มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรภ ำยในองค์กรที่สอดคล้องกับควำมโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรทีส่ำมำรถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนกำร 
๓. มีเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมินผล และสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดดังกล่ำว เป็นตัว
แบบในกำรประเมินตนเอง ภ ำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรองรับกำรตรวจประเมินของ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินตำมกฎหมำยหรือเพ่ือกิจกำร
อ่ืน 
๕. ได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอก ำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสำมำรถพัฒนำระบบกลไกในกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประกอบด้วยเกณฑม์ำตรฐำนมีควำมครอบคลุมแนวคิด และกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำร ตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใส กำรส่งเสริมให้
ภำคประชำชนเข้ ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมำตรฐำนควำม
โปร่งใสด้ำน กำรบริหำรงำน ๕ ประกำร ได้แก่ 
5.1 กำรจัดท ำและเผยแพร่โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
5.2 กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
5.3 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
5.4 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน  

มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่โดย ควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและกำรขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็น
ธรรมโดยเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่ เหมำะสมกับ
กำรให้บริกำร รวมไปถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนโดยมีตัวชี้วัด มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชน ๖ ประกำร ได้แก่ 
๑. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
๒. กำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 
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๓. กำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
๔. กำรจัดให้มีช่องทำงและกลไกในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของประชำชน 
๕. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
๖. กำรจัดท ำระบบข้อมูลทำงสถิติและสรุปผลกำรให้บริกำรแก่ประชำชนซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย กำร
ตรวจสอบได้และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำค
ประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติงานตามภารกจิหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
2.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กรจะนำมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
เพรำะทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำใช้ร่วมกัน 
ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้กำรมอบหมำยหน้ำที่และกำร
สั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุติธรรมและน่ำเชื่อถือ เนื่องจำก
มีทั้งหลักฐำนและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมินได้โดยง่ำย ในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงำนมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้ำท ำยที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน มี
ควำมถูกต้องมำกขึ้นเนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือ
ไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรองค์กรได้ร่วมกันก ำหนดไว้เพ่ือคุณภำพของกำร
ปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กรมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) กำร
บริหำรงำนบุคคล นับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กร เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วนท ำให้
กำรพัฒนำองค์กรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
ตัวบุคคลใน องค์กร นับตั้งแต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ไปจนถึงกำรให้บุคคลพ้นจำกงำน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติดี
มำปฏิบัติงำนซึ่งกำรที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น จำเป็นต้องสร้ำงเครื่องมือส ำคัญคือ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง
ผลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็นข้อมูลที่องค์กรนำไปใช้ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง 
กำรพัฒนำ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรโอนย้ำย กำรให้พนักงำน และกำรให้พ้นจำกงำน โดยทั่วไปแล้วกำรที่
จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กรมักจะสร้ำงเครื่องมือ
ประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Standard) ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงบุคคลที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
เดียวกัน โดยองค์กรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่องค์กรได้ก ำหนดไว้ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับค ำว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard)  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่ำเป็น
เกณฑ์ท่ีน่ำพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะ
ข้อตกลงรวมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ กับผู้ใต้บังคับบัญชำ ในงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำ
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ก ำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ ด้ำนด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภท จะออกมำในรูปของปริมำณ ในขณะที่บำงประเภท อำจ
ออกมำในรูปของคุณภำพ องค์กรจึงจำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงำนประเภทนั้น ๆ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
2.2.2 เพ่ือใช้ประโยชนในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ถือเป็นเครื่องมือ

อย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 
หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร) ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.2.3 เพ่ือให้กำรทำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มี
คุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย มีกำรทำงำนปลอดภัย เพ่ือกำรบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของ
กระบวนกำร 

2.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หำกจะพิจำรณำถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

2.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีควำมชัดเจน มองเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
ให้เกิดผลได้มำกขึ้น และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เข้ำสู่มำตรฐำนได้ 

2.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งเร้ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึก
ท้ำท ำย ผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมสำเร็จจะเกิดควำมมำนะพยำยำม ผู้ปฏิบัติงำนจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับ
งำน 

2.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มีคุณภำพจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำน
ทุกครั้ง ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน ช่วยให้สำมำรถ
พิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชนต่อกำรเพ่ิมผลผลิต 
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2.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอำ
นำจหน้ำที่และส่งผ่ำนคำสั่งได้ง่ำย ช่วยให้สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนได้ง่ำยขึ้น และสำมำรถ
ควบคุมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึก กำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมี
ควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมินได้ดีขึ้น 

2.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
๑. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์ โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำยลักษณะงำน (Job 
Description) ประกอบ 
๒. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใด จำกต ำแหน่งนั้นไม่ว่ำจะเป็น
ปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำย หลักเกณฑ์ 
หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กร 
๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น ๆ 
เพ่ือปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน 
๔. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ 
๕. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วนำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
๖. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เกณฑ์ที่องค์กรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติ
คุณภำพของงำน 

2.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
๑. ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติ เป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้เวลำปฏิบัติมำก
น้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้น งำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยปริมำณหรือระยะเวลำที่
ปฏิบัติได ้
๒. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่มัก
ก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำและทรัพยำกร 
๓. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยคุณภำพหรือปริมำณ 
แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ  
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ดังนั้น กำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบว่ำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กร 
และขวัญกำลังใจของเพ่ือนร่วมงำน อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรับต ำแหน่งงำน
ต่ำง ๆ ในองค์กรมีควำมเหมำะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
จะต้องคำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำร นั่นก็คือต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้ โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำน มีควำมเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมทีก่ ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน ต้องสำมำรถวัดได้เป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วย
อ่ืน ๆ ที่สำมำรถวัดได้ มีกำรบันทึกไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน และ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ กล่ำวคือ ควรต้องมีกำรทบทวนมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน 
กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมีวิธีปฏิบัติงำนใหม่  หรือนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ใหม่มำใช้ปฏิบัติงำน 

2.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
กำรควบคุม หมำยถึง กระบวนกำรที่กระท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนได้ดำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ หรือถ้ำ
จะให้ควำมหมำยที่ชี้ให้เห็นถึงบทบำทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมำยถึง กำรบังคับให้กิจกรรมต่ำง ๆ เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ จำกควำมหมำยดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ปรำกฏว่ำไม่
เป็นไปตำมทิศทำง กรอบ หรือข้อก ำหนดที่วำงไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหำรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงอย่ำงหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
กำรควบคุมอ ำนำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นกำรควบคุมผลผลิตของโครงกำรเพ่ือจัดกำร
ให้โครงกำรผลิตได้ปริมำณตำมทีก่ ำหนดไว้ในแผน เรียกว่ำ กำรควบคุมปริมำณ ( Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้เรียกว่ำกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) กำร
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงกำรควบคุมเวลำของโครงกำรด้วย คือกำรควบคุมให้โครงกำรสำมำรถผลิตผลงำนได้ปริมำณ
และคุณภำพตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ 

๒. กำรควบคุมบุคลำกร (Personal or Staff Control) เป็นกำรควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนโครงกำร โดยควบคุมให้ปฏิบัติงำนตำมวิธีที่ก ำหนดไว้ และให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรโครงกำร 
ควบคุมและบำรุงขวัญเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ควำมประพฤติ ควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
ควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนด้วย 
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๓. กำรควบคุมด้ำนกำรเงิน (Financial Control) ได้แก่ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย (Cost-Control)กำร
ควบคุมทำงด้ำนงบประมำณ (Budget Control) ตลอดจนกำรควบคุมทำงด้ำนบัญชีต่ำง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำร
เสียค่ำใช้จ่ำยต่ำสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. กำรควบคุมทรัพยำกรทำงกำยภำพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
ทรัพยำกรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อำคำรและที่ดินตลอดจนแรงงำนในกำรเป็นปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร
เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดในกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว 

๕. กำรควบคุมเทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่กำรควบคุม
ก ำกับดูแลเทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประเภทนั้น ๆ 
โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้ำใจง่ำย 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรติดตำมและกำรควบคุมนั้น อำจพิจำรณำได้จำก ประเด็น

ต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่ ส ำคัญ

ที่สุดของกำรติดตำมและกำรควบคุมโครงกำร ทั้งนี้ เพรำะวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยถือเป็นหัวใจส ำคัญของ
โครงกำร หำกไม่มีกำรยึดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเรำก็ไม่ทรำบว่ำจะท ำโครงกำรนี้ไปท ำไม เมื่อเป็น
เช่นนี้กำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงกำรบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่ำว 
จึงถือเป็นกิจกรรมทีส่ ำคัญยิ่งของผู้บริหำรโครงกำร 

๒. ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ผู้บริหำรที่ดีจะต้องควบคุมเวลำ และค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรโดยกำร
เสนอแนะเทคนิควิธีกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพให้ ซึ่งจะสำมำรถลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรลงไปได้มำก 
ท ำให้สำมำรถนำทรัพยำกรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงกำรอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได ้

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้ำงขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน กำรติดตำมควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นกำรจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ แต่เป็นกำรแนะนำช่วยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงกำรเป็นส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ผู้นิเทศงำนและผู้
ควบคุมงำนที่ดีมักจะได้รับกำรต้อนรับจำกผู้ปฏิบัติงำน ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกกระตือรือร้นเพรำะมีพ่ีเลี้ยงมำช่วย
แนะนำช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงำนต่อสู้กับปัญหำอุปสรรคต่ำงๆก็จะมีมำกขึ้น 

๔. ช่วยป้องกันและควำมเสียหำยรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ โครงกำรบำงโครงกำรถ้ำมีกำรควบคุมไม่ดีพอ 
อำจเป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใหญ่หลวงได้ และหำกพบควำมเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ 
“สำยเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ท ำให้พบปัญหำที่อำจเกิดขึ้นเนื่องมำจำกโครงกำรนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ท ำกำรติดตำมและควบคุมนั้น 
ผู้บริหำรจะมองเห็นปัญหำอันเป็นผลกระทบต่ำงๆ ของโครงกำรหลำยประกำร จึงจะสำมำรถจัดหำมำตรกำรในกำร
ป้องกันแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง 
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๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เห็นเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือมำตรฐำนของงำนได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงกำรต่ำงๆ มักจะก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำมำยไว้อย่ำงหลวม ๆ หรือใช้คำที่ค่อนข้ำงจะเป็นนำมธรรมสูง 
เช่น คำว่ำพัฒนำ ขยำย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือแม้กระทั่งผู้บริหำรมองไม่เห็น
เป้ำหมำยได้ชัดเจน ไม่อำจปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ถูกต้องได้ เมื่อมีกำรติดตำมและควบคุมโครงกำร จะต้องมี
กำรท ำให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมทั้งมำตรฐำนต่ำงๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สำมำรถเปรียบเทียบและท ำกำร
ควบคุมได ้

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรติดตำมและกำรควบคุมเป็นเครื่องมือส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรและ
กระบวนกำรวำงแผน ท ำให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำยที่ก ำหนดไว้กำรติดตำมและกำรควบคุม
นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีกำรแยกกันอย่ำงอิสระ กล่ำวคือเมื่อมีกำรติดตำมดูผลกำร
ทำงำนว่ำเป็นอย่ำงไรแล้ว ก็ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้ไปสู่ทิศทำงที่ต้องกำร และในทำง
กลับกันใครหรือหน่วยงำนใดก็ตำมที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมก็ต้องมีกำรติดตำมก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สำมำรถควบคุม
อะไรได ้


	บันทึกแจ้งเวียนแนวทางตรวจสอบ
	คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

