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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุง่ช้าง 

จังหวัดน่าน 



คำนำ 
 

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามและ          
สร้าง เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ              
มี ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้กำหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ สากล 
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน ร่วม 
ในการต่อด้านการทุจริตภายในองค์กรของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ เพื ่อพัฒนาสู ่องค์กรที ่มีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้จัดทำคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ใน 
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื ่อให้ผู ้บริหารในหน่วยงาน ผู ้ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และภารกิจ 
สนับสนุนของหน่วยงานสังกัด มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม หลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) 
สอดคล้องกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) และให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการ 
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุ่งช้าง 
โดยเคร่งครัดต่อไป 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 
ธันวาคม ๒๕๖๔



สารบรรณ 

เรื่อง หน้า 

ระบบการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ๔ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ๖ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานสาธรณสุขอำเภอทุ่งช้าง ๗ 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ๘ 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้าง ๙ 

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๐ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน ๑๔ 

การติดตามและการควบคุมกำกับ ๑๕ 

กรอบแนวทางการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑๖ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

- การส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ๑๖ 

- การส่งเสริมให้บุคลากรมีความชื่อสัตย์และจริยธรรม ๑๗ 

- การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๑๘ 

- การสร้างแรงจูงใจ ๑๙ 

- ผังควบคุมกำกับงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๒๐ 

- งานพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ๒๒ 

- งานควบคุมโรค ๒๓ 

- งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ๒๕ 

บรรณานุกรม ๒๖ 



- ๔ - 

ระบบการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณ ภาพ 
ข้าราชการในการทำงานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความชื ่อสัตย์สุจริต การมีจิตสำนึกในการให้บริการ 
ประชาชน สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นด้น 

สำหรับคำว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา ๑(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ ผู้อ่ืน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไข 
เพิ่มเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามี 
ตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา 
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระทำ 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ 
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ คือ 

๑. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ 
ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการนั้นไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทำงานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาก็ได้ 
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่ง 
ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.พ.จัดทำ 
๑.๓ พิจารณาจากคำสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 

ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจำแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับล่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาล 
อนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเปน็ทาง 
ราชการเพื่อนำไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า “ได้รับเงินไปแล้ว” เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่าประจำ 
แผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนำเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่นำเงินส่งลงบัญชีและนำเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทจุริต 
ต่อหน้าที่ราชการ 
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๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
“ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระทำลงไปแล้ว 
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรอืงด 

เว้นไม่กระทำการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทำการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ 
หน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอำนาจหน้าที่จะอ้าง 
ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ล้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการที ่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที ่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณา 
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

“มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา มติ 
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทำนองคลองธรรม 

๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
“ผู้อื่น”หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

“ประโยชน์”หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ ทรัพย์สิน 
เช่น การได้รับบริการ เป็นด้น 

“มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธ ิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

๔.โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั ้นจะต้อง 
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ 
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นใดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมดิเมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ว่าการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจาก 
ราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือ 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์ 
และดำเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อให้เกิดความเลียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ได ้หรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล 
กฎหมายอาญา ซ่ึงต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจำท้ัง ปรับ 

หากข้าราชการผู้!ดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจำคุกและ 
ยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 
เป็นสำคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น 
ปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเลียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตก 
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานให้เกิด 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ 
เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 



-๖- 

ความสำเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่า วคือการ 
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ 
ขึ้นตอนของการดำเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความ 
เป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี การปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุดามวัตถุประสงค์ได้ 

 
ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างได้กำหนดมาตรูฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 
พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ท.ศ. ๒๕๔๖ 

- หมวด ๕ การลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการบริการ 
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนรายการแต่ละแห่งจัดทำ แผนภูมิขั้นตอน 
และระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของส่วน 
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

- หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ 
ของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะใต้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานกา รณ์อ่ืน 
ประกอบกัน 

- หมวด ๗การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๓๗ ในการ 
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาซนหรือดิต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน 
ราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 
ส่วนราชการใดมีใด้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่สามารถ 
กำหนตระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ 
ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติ 
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที ่มีอำนาจออกกฎระเบียบ 
ข้อบังคับหรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศนั้น 
เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซํ้าช้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อื่นหรือไม่ 
เพื ่อดำเนินการปรับปรุงแก่ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไปมาตรา ๔๓การปฏิบัต ิราชการในเร ื ่องใด ๆ โดย 
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ 
กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็น 

- หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตร 
๔ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 



-๗- 
 เกี่ยวกับผลสัมฤทธ ิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพ่ึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน 
ภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน 
เฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ ิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น สังกัด 
ได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

ข้อ ๓ ข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
เพื ่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการตังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม แสะถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประขาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนาชุมชน 

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน



- ๑๐ - 

 

- ๘ - 
ข้อบังคับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในทำ 
แผนงานโครงการ การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การบริหารงานบุคคลและพัฒนา 
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร เพ่ือ 
เป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ทุ่งช้าง เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งคักดศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ 
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งม่ัน แก่ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ ๒ การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 
๒.๑ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนได้อย่างลูกต้อง รวดเร็ว และครบล้วน 

ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธึ๋ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม 
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีนี้าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔ ๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ ไมม่ีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
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-๙- 
 

ข้อ ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุมเพืเอยเกินฐานะของตนเอง 

๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ  
     ข้อ ๗ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และ ลูกจ้าง 

ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น 
หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการและลูกจ้างใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงดำรงตนให้ตัง้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึ่งให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ 
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ 
ของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียมความ 
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ 
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครั ฐและประชาชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการ 
บริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ 
อื ่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี ้ว ัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
ความสำคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที ่หน่วยงานภาครัฐได้ 
ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก 
ฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประซาซน 
๑) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการทำงาน อื่นๆ 

จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว 
๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
๔) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประโยซน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑) มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ 

ดำเนินการที่สามารถปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
๓) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียม 
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ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ 
เพ่ือกิจการอ่ืน 

๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาขนและการ 
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี 
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
๒. การจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
๓. การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๔. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประซาชน 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำหน้าโดย ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ 
โต้แย้งทีไ่ม่เป็นธรรมโดยเป็น การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ซ่องทางการ 
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประซาซน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ 
ให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่ 

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก่ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก 
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและข้ันตอนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี 
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ 
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น
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การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคู่ของความสมบูรณ์ของกระบวนการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ 
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการ 
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม 
และประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทำงานของ 
หน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

ด้านการติดตามและประเมินผล ๕ ประการได้แก่ 
๑. การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื ่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

(External Audit) ทีเป็นอิสระ 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมาตรฐานความ 

โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ 
การเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา 
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื ่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู ้ของหน่วยงานซึ ่งเป็น 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการ 
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณความรับผิดชอบ 
และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์ 
มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวิในแผนปฏิบัติ 
การประจำปี 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่ 
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ 
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลำดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอำนาจ 
ของหน่วยงาน เป็นด้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับ 
บริการ 
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วิธีการประเมิน 

จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั ้นตอนที่หน่วยงานกำหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๓. มีการให้บริการเรียงตามลำดับก่อน - หลัง 
การที่หน่วยงานได้มีการกำหนดและดำเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทำกิจกรรม 

การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกำหนดรูปแบบและ 
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทำความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ 
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื ่อเป็น 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณา 
จากการกำหนดและดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรใน 
หน่วยงานและพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการกำหนด 
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการ 
กำหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการ 
ประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 

การจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
๑. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผล 

การทำงนของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน 
กำหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ 

โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

๑. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดทำผลการ 
ประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตาม 
แผนการปฏิบัติการประจำปี 

๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง 
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน 
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด 

ไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ขึ ้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมซัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ 
ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกำหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องตำเนินการอย่างหนึ่งจะแก่ไข 
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให้ 
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม 
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เรียกว่าการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การ 
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ 
และคุณภาพตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไว้และให้เป็นไปตามกำหนดการโครงการ 
ควบคุมและบำรุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้าน 
ความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ 
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Controo ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการเสีย 
ค่าใช้จ่ายตํ่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย 
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตล อดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๔. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุม 
กำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กำหนดไว้ สำหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆโดย 
จะต้องควบคุมทั ้งเทคนิควิธ ีที ่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม 
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นด้น
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การติดตามและการควบคุมกำกับ 
ความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาได้จากประเด็น ต่อไปน้ี 
๑. เพื่อให้แผนบรรลุป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 

ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสำคัญของ โครงการ 
หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทำโครงการนี้ไปทำไมเมื่อเป็น เช่นนี้ 
การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที ่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ ่งที ่มุ ่งหวัง ดังกล่าว 
จึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าไข้ง่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและคำใช่ง่ายของโครงการโดยการ 
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคำใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก ทำ 
ให้สามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกำลังไงให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม ่ใช่เป็นการจับผิดเพ่ือ 
ลงโทษ แต่บินการแนะนำช่วยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ 
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือร ือร้น เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วย 
แนะนำ ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากข้ึน 

๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ 
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ด้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
“สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ทำให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื ่องมาจากโครงการนั้น ทั ้งนี ้ในขณะที่ทำการติดตามและควบคุ มนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน 
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัด 
ไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นตัน 

๖. ช่วยให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือบาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น โดยปกติ 
โครงการต่าง ๆ มักจะกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คำที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง 
คำว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติ งาน หรือแม้กระทั้งผู้บริหารมองเห็นเป้าหมาย 
ได้ซัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที ่ถูกต้องได้ เมื ่อมีการติดตามและควบคุมโครงการมีการทำให้ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ซัดเจนขึ้น เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบทำการควบคุมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป ็นเคร ื ่องมือสำคัญของกระบวนการบริหารและ 
กระบวนการวางแผน ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โยบายที่กำหนดไว้การติดตามและการควบคุม 
นั ้นเป็นกิจกรรมที ่เก ี ่ยวเนื ่องกันมักจะใช้ควบคู ่ก ันไม่ได้ม ีกรแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื ่อมีการติดต าม 
ผลการทำงานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และ 
ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทำหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถ 
ควบคุมอะไรได ้  



- ๑๖ - 

รวม ๑ ปี 

 

 

กรอบแนวทางการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

Flow Chart ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การส่งเสริมให้บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้บุคลากรมีทัศน์คดิท่ีดีต่อองค์กรซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางวันทนา เมืองเล็น 

นางวันทนา เมืองเล็น 



- ๑๙ - 

รวม ๑ ปี 

 

 

การส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้บุคลากรมีความชื่อสัตย์และมีจริยธรรมที่ดีงาม 

 
  

นางวันทนา เมืองเล็น นางวันทนา เมืองเล็น 

นางวันทนา เมืองเล็น 



- ๒๐ - 

 

 

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวันทนา เมืองเล็น 



- ๒๐ - 

 

 

การสร้างแรงจูงใจ 

วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 
  

นางวนัทนา เมืองเล็น 

นางวนัทนา เมืองเล็น 



- ๒๐ - 

 

 

ผังควบคุม กำกับงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

งานนิเทศ ติดตาม 
 

นายกรภัทร  ขันไชย 



- ๒๒ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

- ๒๑ - 

งานประเมินผล 

กิจกรรม จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

นายกรภัทร  ขันไชย ๑ วัน 

๕ วัน 

๕ วัน 

๒ วัน 



- ๒๓ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการ งานพัฒนาคุณภาพข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขของหน่วยงาน 

ชื่อผู้ร ับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ วัน 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ ๒. จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 
๑.จัดทำแนวทางให้ชัดเจน 
มีการทำความเข้าใจกับ 
หน่วยบริการ 

วัน 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ ๓. แจ้งแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้หน่วยทราบ วัน 

กรณีส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ 
๑. หน่วยบริการลงข้อมูลการให้บริการผ่าน 

โปรแกรมประยุกต์ 

  

 

วัน 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ 
๒. หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล ๒๑ แฟ้ม 
ก่อนส่งให้ระดับอำเภอ และส่งข้อมูลให้ 
นายอำเภออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

๕ วัน 

นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ 
๓. คณะทำงานฯตรวจสอบข้อมูล ๒๑ แฟ้ม 
หากถูกต้องให้ส่งขึ้นจังหวัด —1► 

๒. ตรวจสอบข้อมูล 
ให้ครบถ้วน 

แห่งละ ๑ วัน 

 

นายอิทธิพล กาญจนเรืองวัฒน์ 

๔. คณะทำงานส่งข้อมูลที่ผิดปกติให้กับทาง 
หน่วยบริการแก่ไข และให้หน่วยบริการส่งให้ 
จังหวัดต่อไป 

๕ วัน 

 



- ๒๓ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการ งานควบคุมโรค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมกำกับงานควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง 

กรณีเฝ้าระวังโรค 

นายกรภัทร ขันไชย  ๑. จัดทำทะเบียนรับส่งข่าวสารเฝ ้าระวังโรค 

      

นายกรภัทร ขันไชย  ๒. จัดทำทะเบียนรับส่งข่าวสารเฝ ้าระวังโรค  

      

นายกรภัทร ขันไชย 
 ๓. รับรายงาน ๕๐๖ จากสถานบริการเป็น 

ประจำทุกวันศุกร์ 

 

      

นายกรภัทร ขันไชย 
๔. ลงรายงาน ๕๐๖ ในโปรแกรม R ๕๐๖ 
ของ สสอ.แล้วตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
และส่งให้ สสจ.ภายในวันจันทร์ 

  

      

นายกรภัทร ขันไชย 
๕. เฝ้าระวังการระบาดของโรคโดยการ 
ตรวจสอบข่าวสารจากระบบต่างๆ เป็น 
ประจำทุกวันจันทร์ 

  

 

๒. มีการตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนส่งให้ สสจ.ทุกครั้ง 

๓. มีเครือข่ายเฝ ้าระวังโรคให้ 
ครอบคลุมทุกระดับ 

๑ ชั่วโมง 

๑ ชั่วโมง 

๑. จัดทำระบบติดตาม 
การส่งรายงาน 

๑ วัน 

๑ วัน 

๑ วัน 



- ๒๔ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 



- ๒๕- 

 

 

กระบวนการ งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 

 นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 

นายกรภัทร  ขันไชย 
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