คูมือระบบการปองกัน ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุมงานบริการทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสานึก ปองกัน ปราบปราม และ
สรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
สากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนําสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใส ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัด พะเยา ไดจัดทําคูมือระบบการปองกัน การละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อใหผูบริหารในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานใน ภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนของหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา มีแนวทางการ ปฏิบัติตนตาม
หลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราช กฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนจรรยา
ขาราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการพ.ศ.
๒๕๔๐ เปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ( Merit System) สอดคลองกับการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Assessment
:ITA) และใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกันการละเวน การปฏิบัติ
หนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา โดยเครงครัด ขอขอบพระคุณ
คณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการใหความรู คําแนะนําจาก ประสบการณการ
ทํางานที่เปนประโยชนตอการจัดทําคูมือเลมนี้ เพื่อประโยชนแกบุคลากรสาธารณสุขทุก ระดับใหมีความรูความ
เขาใจ เพื่อใชเปนแนวทางในระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ในการดําเนินงาน ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ป ๒๕๖๒ ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตอไป

๔

คณะผูจัดทํา
ธันวาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ๑
๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ๒
๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๒
๑.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment)
บทที่ ๒ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ๕
๒.๑ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ระเบียบ ขอบังคับที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ ๕
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕
(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕
(๓) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๖
(๔) จรรยาขาราชการพลเรือน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๘
บทที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๓.๑ ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๐
๓.๒ วัตถุประสงค
๑๑
๓.๓ ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๑
๓.๔ ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๒
๓.๕ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน
๑๒
๓.๖ มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
๑๓

หนา
๑

๓

๗

๑๐

บทที่ ๔ การติดตามตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ๑๕
๔.๑ ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ๑๕
๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูคุณภาพ
๑๗

๑
บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปน
วาระสําคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พรอมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากรทุกดาน
ที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อนอยางเหมาะสม พอเพียง สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอที่ ๑๐ เรื่อง ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริต คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข (ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการดําเนินงาน
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข) ตลอดจนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และจรรยาขาราชการพลเรือน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข
และปฏิรูปประเทศ มีคานิยมรวม คือ ซื่อสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส กลาหาญ
ทําในสิ่งที่ถูกตอง ยึด ๓ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
(๑) ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย
(๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ
(๓) ยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตรนี้ใชกลยุทธ “ธรรมาภิบาล” เปนหลักในการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
และ ๑๒ ที่กําหนดทิศทางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ คือ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
วา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) สอดคลองกับการอภิบาลระบบ
การบริหารงานที่โปรงใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) ที่ใหความสําคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับ กําหนดคานิยมรวมคือ ซื่อสัตย สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส กลาหาญทําในสิ่งที่ถูกตอง ตลอดจนแนวทางการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนนหลักการทํางาน ๓ ส. คือ สําเร็จ ความสุข และสรางสิ่งดี ดวยองคประกอบ (๓ l
คือ Information Innovation and Integrity)

๒
๑.๒ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ก
ระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ดวย มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ประกอบดวย การปลุกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปราม และการสราง
เครือขาย สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
- ปลุกจิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดดานการตอตานการทุจริตที่ตัวบุคคล สรางพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม
ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และเขมแข็ง
- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อตอการทุจริตและปดชองโหว กําหนดมาตรการ ลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม
สรางเครือขาย สรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส
และ สรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ

๓
๑.๓ การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
๒๕๕๘ ภายใตหัวขอ “ตอตานการทุจริต สรางจิตสํานึก คนสาธารณสุขไมโกง ”นับเปนความภูมิใจของ
ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคนที่รวมกันประกาศจุดยืนอยางชัดเจน ในการไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น
และรวมสราง วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอยางจริงจัง สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาล
ชุดปจจุบันที่ให ความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต กําหนดเปนวาระเรงดวน และเปนวาระแหงชาติ
มุงมั่นในการแกไข ปญหาการทุจริต ตองการใหคนไทยไมโกงยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) มุงสรางความสุขใหประชาชนควบคูกับการสรางเครือขายความ
รวมมือกับทุกภาคสวนในการ สรางความตระหนักดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางคานิยม
ซื่อสัตยสุจริตและนอมนําปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่กําหนดหัวขอหลักในการ รณรงควันตอตานคอรรัปชั่นสากล
๑.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาใหความสําคัญและผลักดันใหการปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลยึด
หลักการ บริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เปนระบบการประเมินการบริหารงานราชการอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได จะชวยฟนฟูและชวยสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการ
ไทย โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชน จํานวน ๘ ,๒๙๓ หนวยงาน ที่จะรวม
ผนึกกําลังการตอตานการทุจริต ปดหนทาง ปดชองวางการกระทําการทุจริต แนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินที่คํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเปนหลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริต
คอรรัปชันที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจาก
(๑) การดําเนินงานของระดับบุคคล
(๒) ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร
(๓) ลักษณะงานที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นและการรับสิ่งของตางๆ ซึ่งลวนแลวแตเปน
วิธีการ บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ให
กลายเปน สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและ การมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร
จะเปนสิ่งที่ยาก ตอการดําเนินงาน แตเปนสิ่งสําคัญที่ตองสรางตองทําใหเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรม
และความ โปรงใสในการดําเนินงานนําไปสูการทําใหสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริต คอรรัปชั่น และเกิดแนวรวมในการตอตานการทุจริต ไมยอมรับใหมีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดย
ปฏิเสธการ ทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ
๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนน
การ ปองกันการทุจริต ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานIntegrity
(
and Transparency Assessment : ITA) สํานักงานก.พ.ร. กําหนดให

๔
การประเมิน ITA เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมและ
ระดับจังหวัด (กําหนดเปนตัวชีวัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในมิติ
ภายใน มิติการ พัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ ๕) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหการประเมิน
ITA เปนตัวชี้วัด เนนหนักตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ ๒๑ รอยละของหนวยงานในสังกัด
กระทรวง สาธารณสุขผานเกณฑประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
เฉพาะ หลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
เชนเดียวกัน ทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ไดกําหนดเปาหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพิ่มคาคะแนน
CPI (Corruption
Perception Index) ซึ่งอยูที่กลไกของภาครัฐเปนสวนใหญ และคา CPI นี้ ยังเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๔) ในการสรางภูมิคุมกันของ
สังคมไทย คือ การ บริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ

๕

บทที่ ๒
ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๒.๑ ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๒.๑.๑ ระเบียบ ขอบังคับที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(
๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(
๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(
๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(
๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางเปนธรรม
(
๕). การมุงผลสัมฤทธิ์
และตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ตักเตือนนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดขอบังคับตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือการติดตอประสานงาน
ระหวาง สวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนินการ
รวมทั้ง รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ
เครือขาย สารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรที่ จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานใน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานใดและ
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปน ระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให
สวน ราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่นมีหนาที่
ตรวจสอบ วากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอนหรือความ
ลาชาตอ การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป

๖
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๕ (๓) แลวใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผู ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงาน
บุคคล ให สวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ
ประโยชน และผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
๓) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐาน
ทาง จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง แหงการกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลวเห็นวาตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อให
หนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวงขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรมซึ่งเปนการอันพึงทํา เพราะนํา
ประโยชนใหเกิดแกสวนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเปนการอันพึ่งเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและ ตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงามสมกับความเปน ขาราชการใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๔ ประการของสํานักงานผูตรวจการ แผนดัดิงนนี้
(๑)
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราช กิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

๗
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไม
กระทําการอันเปน การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก
ประชาชนโดยมี อัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไม ถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดาเนินงานเพื่อการในหนาที่ และให
ขอมูลขาวสารแก ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการ
๔) จรรยาขาราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการใหบริการดาน
การแพทย และสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ทุกดาน สอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการซึ่งตอง มีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้งสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้
ขอ ๑ ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
ขอ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
ขอ ๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค
ขอ ๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
ขอ ๕ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ขอ ๖ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมินความโปรงใส
ของ หนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และ มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปน
สวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผล

๘
จากหนวยงาน ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและตัวชีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนา
ระบบบริหาร ราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมี ประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา เทียม
และมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ
ทํางานอื่นๆ จาก เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
๕. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การใชชองทาง ผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
๑. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึง
ขั้นตอนการ ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาว เปน ตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความ พรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือ เพื่อกิจการอื่น
๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม
ของประชาชนและ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
เกณฑมาตรฐาน ความโปรงใส มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก
๕.๑ การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
๕.๒ การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
๕.๓ การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๕.๔ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป

๙
๕.๕ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก
๑. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
๖
. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชําชนซึ่งเปนการสะทอน
ใหเห็นถึง เปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐

บทที่ ๓
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๓.๑ ความหมายมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคกรจะนํามาใชในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
ใชรวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวการมอบหมาย
หนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
นาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึง
เปาหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคกรไดรวมกัน
กําหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และความเจริญกาวหนาขององคกรมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหาร
องคกร เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวบุคคลในองคกร นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน
การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อให
องคกรไดคนดีมีความรูความสามารถ และความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคกรจะไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จะเปนขอมูลที่องคกรนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพนักงาน และการใหพนจากงาน โดยทั่วไปแลวการที่จะทํา
ใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคกรมักจะสรางเครื่องมือ
ประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ( Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคกรตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑที่ชัดเจนกอน
แลวเมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคกรไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Standard) สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา ในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณา กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บาง
ประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องคกรจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ

๑๑
๓.๒ วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปน
เครื่องมืออยางหนึ่ง ในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( PMQA หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ
ของ กระบวนการ
๓.๓ ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคกรและบุคคลในองคกรจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช ซึ่งมีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
3.3.๑ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การ
เปรียบเทียบ ผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให
เกิดผลไดมาก ขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
๓.๓.๒ ดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถ
จะ เกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
๓.๓.๓ ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนด
รายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต
๓.๓.๔ ดานการควบคุมงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชา
สามารถ มอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงาย ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานได
งายขึ้น และสามารถควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.๕ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ
ปองกัน ไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดกับ
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น

๑๒
๓.๔ ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
๑. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะห โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใด จากตําแหนงนั้น
ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคกร
๓. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงนั้นๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
๔. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ กําหนดไว
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
5. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคกรมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน
และ ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
๓.๕ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช
เวลา ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
ปริมาณ หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได
๒. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด
โดย สวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดทั้ง
เวลา และทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพ หรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ ดังนั้น
การกําหนด ลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา
ตองปฏิบัติตน อยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย ตอภาพลักษณขององคกร
และขวัญกําลังใจ ของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง
งานตางๆ ใน องคกรมีความเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะตอง คํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการ นั้นก็คือตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับ
ได โดยทั้ง ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคน
สามารถ ปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวน
เปอรเซ็นต หรือ หนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได มีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษร มีการเผยแพรใหเปนที่
รับรูและเขาใจ ตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได กลาวคือ ควรตอง
มีการทบทวน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไม
สามารถปฏิบัติ ไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม
หรือนําอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน

๑๓
๓.๖ มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่
กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให
กิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก
จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวการควบคุมอํานาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเปน ๕
ประเภทดวยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน ( Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control)
และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ (
Quality
Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
๒. การควบคุมบุคลากร ( Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว และใหเปนไปตาม
กําหนดการ โครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และ
ความ รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดวย
๓. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย ( Cost-Control)
การควบคุมทางดานงบประมาณ ( Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ ( Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุม
การใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา
ของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ( Control of Techniques or Procedure) ไดแก การ
ควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย ความสําคัญของการติดตามและการ
ควบคุม ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้
5.1 เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปน
วัตถุประสงคที่ สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือ
เปนหัวใจสําคัญ ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลวเราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เมื่อเปนเชนนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุสิ่งที่ มุงหวังดังกลาว จึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
5.2 ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลา และคาใชจายของโครงการ
โดย การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
5.3 ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปน

๑๔
การจับผิดเพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผู
นิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน
เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนําชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ก็
จะมีมากขึ้น
5.4 ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการ
ควบคุมไมดี พอ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของ
เหตุการณที่ เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
5.5 ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการใน การปองกันแกไขไดอยางถูกตอง
5.6 ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจน
ขึ้นโดยปกติ โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะ
เปนนามธรรม สูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือแมกระทั่ง
ผูบริหารมอง ไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุม โครงการ จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได
สามารถ เปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือ เมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่
ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได

๑๕

บทที่ ๔
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๔.๑ ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับ สนุน
ขั้นตอนแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนติดตามตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

๑. เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย แนวทางการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

๒. กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละขั้นตอน พรอมขออนุญาตเผยแพร
เว็บไชตของหนวยงาน

๓. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

๔. รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

๕. ปฏิบัติตามแนวทางระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ฯ หากพบปญหาไมปฏิบั ติตาม
แนวทางมาตรฐานหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะทำงานประชุมและหาแนวทางการแกไข
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก/สนับสนุน โดยเรงดวน

๖. สรุปผลการประชุมแจงผูบริหารรับทราบ/สั่งการ

๑๖
ขั้นตอนตรวจสอบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักฯ ป ๒๕๖๒
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
๑. สอบทานโดยผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสาธารณสุขอําเภอ
ตามลําดับ

๒. รายงานการแกไขปญหากรณีอุบัติการณที่เปนความเสี่ยงระดับสูงใหผู บริหารรับทราบ

๓. ปรับปรุง Flow Chart ขั้นตอนการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน

๔. กําหนดการกํากับติดตามทุก ๖ เดือน

ติดตามรอบที่ ๑ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

ติดตามรอบที่ ๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก (ภารกิจหลัก)
Flowchart แนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
กรณี อสม./ผูนําชุมชน
พบผูปวยไขเลือดออก

กรณี แพทยวินิจฉัย
พบผูปวยไขเลือดออก

๑๗

รายงานทันที

รพ.สต.ออกตรวจสอบ
ขาวในพื้นที่ทันที

ไมปวยจริง

สงสัยปวย

ใช
รพ.สต.รายงาน
ใหผูแจงขาวทราบ

สงพบแพทย

ยันยันปวย

โรงพยาบาลลงบันทึก
ในโปรแกรม R๕๐๖

ไมใช

รายงานภายใน
๓ ชั่วโมง

ยุติ
รายงานภายใน ๒๔
รายงานทันที

แจงทันที

วิเคราะหขอมูลรายสัปดาห

ทีม SRRT ระดับตําบล
ออกควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง

พนสารเคมี
กําจัดยุงตัวแก
และกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย

คนหาผูปวย
มีอาการไข
หากพบแจก
ยาทากันยุง
และกํากับให
ทายา ๗ วัน

ใหขอมูล
ความรูแก
ประชาชน

ผิดปกติ
อสม.ออก
สํารวจลูกน้ํา
ในเขต
รับผิดชอบทุก
สัปดาห

แจงเตือนประชาชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภารกิจสนับสนุน)
ทําซ้ําๆ จนกว
าไมดพซืบผู
ตอกันธ๔ีเฉพาะเจาะจง
สัปดาห
๔.๓.๑ Flowchart
การจั
้อจัปดวจยติ
างดโดยวิ
วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส
มสุขดภาพตํ
จัดทํงเสริ
าแผนจั
ซื้อจัดาจบล
าง
ทีม SRRT หมายถึง ทีม(พรบ.มาตรา
เฝาระวัง สอบสวนเคลื
อ
่
นที
๑๑+ระเบียบฯข่เอร็ว๑๑
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ ๒๑)
จัดทําแผนรายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ ๗๘ ประกอบดวย ๒๒)

ยกเวนกรณีซื้อ/จางตามมาตรา
๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)ไมตอง
จัดทําแผน (พรบ.มาตรา ๑๑)

เจาหนาที่/ผูไดรับมอบหมาย ๑ คน

๑๘

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานการจัดซื้อจัดจาง

เจาหนาที่
การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง

กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไมเกิน๕๐๐๐,๐๐๐บาท)
เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจางนั้นโดยตรง (ขอ ๗๙)

วิธีเฉพาะเจาะจง ไมจําตองรอให
พนระยะเวลาอุทรณ
(.มาตรา ๖๖)

๔.๓.๒

หัวหนาเจาหนาที่จัดทําใบสั่งซื้อสั่งจางและลงนามใน
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา ๖๖และระเบียบขอ ๑๖๑)
Flowchart การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตรวจรับพัสดุ และมอบพัสดุใหเจาหนาที่ขออนุมัติเบิกจายเงิน
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ.มาตรา ๑๑+ระเบียบฯขอ ๑๑
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ ๒๑)

ยกเวนกรณีซื้อ/จางตามมาตรา
๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)ไมตอง
จัดทําแผน (พรบ.มาตรา ๑๑)

แตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ คน

จัดทําแผนรายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง แตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓ คน
(ขอ ๗๘ ประกอบดวย ๒๒)
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
รายงานการจัดซื้อจัดจาง

๑๙

เจาหนาที่
การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง

กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไมเกิน๕๐๐๐,๐๐๐บาท)
เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจางนั้นโดยตรง (ขอ ๗๙)

หัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ ๗๙)
(จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่ง

ประกาศผูที่ไดรับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ ๘๑)
หัวหนาเจาหนาที่ จัดทําใบสั่งซื้อสั่งจางและลงนามใน
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา ๖๖และระเบียบขอ ๑๖๑)
ตรวจรับพัสดุ และมอบพัสดุใหเจาหนาที่ขออนุมัติเบิก
จายเงิน

วิธีเฉพาะเจาะจง ไมจําตองรอ
ใหพนระยะเวลาอุทรณ
(มาตรา ๖๖)

