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โรงพยาบาลเวียงสา 

บทที่ 1 
บทน า 

  
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึกใน
การให้บริการประชาชน  

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน 
(Integrityand Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด 
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือน าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่นประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท า
ให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนพ.ศ.2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็น
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
นั้นมีหลักหรือองคป์ระกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการคือ 
  1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือ
นอกสถานที่ราชการก็ได้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุ ดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได้การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่มีแนวพิจารณาดังนี ้
  1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
  1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทีก่.พ.จัดท า 
  1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
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  1.4  พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัวแต่มีลักษณะเป็น
การรับฝากเป็นทางราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า"ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้ 
ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชีเมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้
ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
  "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่าได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
  "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่
ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดย
ปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมายกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละละเว้นก็ยังถือ
ไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็น
ความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป 
  "มิชอบ" หมายความว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชามติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
  3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  "ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 
  "ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่าง
อ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
  "มิควรได้" หมายถึงไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น 
  4. โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่ว ร้ายคิดเป็นโจรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่ง
หากการสอบสวนพิจารณาได้ว่าข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2536ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งควรลงโทษเป็นไล่
ออกจากราชการการน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษตามนัย
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536รวมทั้งอาจจะถูกยึด
ทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา  157  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้ง
อาจจ าคุกและยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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  โรงพยาบาลเวียงสา. ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหา
ที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ ไม่ตก
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง โรงพยาบาลเวียงสา มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน 
กล่าวคือ การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ จะ
ออกแบบไว้ดีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหาร
จัดการไม่ดกีารปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
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บทท่ี 2 

ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบการเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่               
ในการปฏิบัติงานคณะท างาน จัดท าโครงการแก้ไขปัญหาสารเคม ี

ทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
โรงพยาบาลเวียงสา 

  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาต าบลจัดการสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดปัจจัย 
เสี่ยงต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเสี่ยง สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม (ผัก
และผลไม้) 

2. เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลระดับงหวัดและอ าเภอ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  
Hospital 

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย ประเด็น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีการด าเนิน 
ที่เข้มแข็ง สามารถที่จะผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย จากสารเคมีทางการเกษตรบริโภคในครัวเรือน และส่ง
จ าหน่าย ให้หน่วยงานโรงพยาบาล ส าหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและประชาชนมีความปลอดภัยจา
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

4. เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการสารเคมีทางการเกษตร 
 

2. วิธีการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานในชุมชน 

การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Active Community 
ประเด็นปัจจัยเสี่ยง สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม (ผักและผลไม้) 

1. ทบทวนศักยภาพชุมชน/ทีมงาน (7S) และก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ศึกษาข้อมูลเป็นระบบศึกษา 
ข้อมูลสังคม แบบมีส่วนร่วมข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ ของประชาชนเกี่ยวกับสารเคมีทาง
การเกษตร และคืนข้อมูล วิเคราะห์ ก าหนดประเด็นส าคัญในการจัดการสุขภาวะร่วมกัน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ คณะท างาน จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดเวที (ระดับต าบล) เพ่ือจัดท าแผนสุขภาวะชุมชนพ่ึงตนเองโดยกระบวนการส่วนร่วม (ระเบิด 

จากข้างใน จัดโครงสร้าง ทีมงาน ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่) จ านวน 1 ครั้งต่อ 1 ต าบล 
 

4. จัดเวทีชุมชน (เวที ระดับหมู่บ้าน) โดยการทบทวนข้อมูล ทุนทางสังคม กลุ่ม/องค์กร 
กระบวนการพัฒนา มาตรการแนวทาง ศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ และขับเคลื่อนการด าเนินงานชุมชนจัดการสุขภาวะ
แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน และชุมชน เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ/สร้างมาตรการมีส่วนร่วมของชุมชน/สร้างมาตรการชุมชน จ านวน 
5 ครั้ง 1 ต าบล 
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5. ลงพื้นที่สนับสนุน /ร่วมด าเนินการ พัฒนาชุมชรณรงค์สร้างจิตส านึกในการจัดการสุขภาวะแบบม ี
ส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษา ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรและประชาชน อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ 1 ครั้งต่อเดือน 

6. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากสารเคมีทางการเกษตร 
1. ตรวจคัดกรองสารพิษ (สารเคมีทางการเกษตร) ตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชน 

จ านวน 2 รอบ 
2. คืนข้อมูล ผลการตรวจเลือด ให้เกษตรกรและประชาชนทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักถึง

อันตรายจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการได้รับสารเคมีทางการเกษตรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมารับประทานที่ปลอดภัยจากสารเคมี 

3. ส่งต่อแพทย์ / ตรวจรักษา ผู้ที่มีผลตรวจเลือด ระดับไม่ปลอดภัย 
7. ลงพื้นที่สนับสนุน นิเทศ ติดตาม 
8. ประเมินหมู่บ้าน / ชุมชน 

 
การด าเนินงานในโรงพยาบาล (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 

1.  ประชุมหารือการด าเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้โรงพยาบาล 
ชุมชนทุกแห่ง ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 ครั้ง 

2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขยายเครือข่าย QC TEAM ในการตรวจทดสอบคุณภาพผัก 
และผลไม้ปลอดสารฆ่าแมลง ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน 1 ครั้ง 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานทุก 3-4 เดือน จ านวน 3 ครั้ง  
4. สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยผักและผลไม้ ส าหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกแห่ง จ านวน  

3 ครั้ง 
 

3. การติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานในชุมชน 
1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานระดับโซน (3 โซน) โซนละ 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพ่ือสรุปบทเรียน ค้นหาปัจจัยที่ส่งผล ให้ประสบ 

ความส าเร็จปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ ต าบลที่ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 

ระดับจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง (จัดร่วมกับพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาล) 
4. สรุปผลการด าเนินการ และเผยแพร่ ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การด าเนินงานในโรงพยาบาลเวียงสา 
1. จัดประชุม เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานทุก 3-4 เดือน จ านวน 3 ครั้ง 
2. ประเมินโรงพยาบาล   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ที่ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ในเวทีแลกเปลี่ยน /ถอดบทเรียนการท าโครงการ 

ระดับจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
4.   กลุ่มเป้าหมาย 

  การด าเนินงานในชุมชน 
1. คณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ                                                 รวม 25 คน 
2. คณะท างานแกนน า และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 อ าเภอๆ ละ5 คน  

(ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ)             รวม 75 คน 
3. คณะท างาน/เครือข่ายงานอาหารปลอดภัยระดับอ าเภอ/ต าบล 3 โซนๆละ 110 คน                                                        

(ประชุมติดตามความก้าวหน้า)              รวม 330 คน 
4. แกนน าชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน  ระดับต าบล 20 ต าบลๆละ  

80 คน               รวม 1,600 คน 
5. แกนน าชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข/ประชาชน  ระดับต าบลและหมู่บ้าน 20 ต าบลๆละ  

100 คน               รวม 2,000 คน 
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย 15 อ าเภอ      รวม 300 คน 

 
การด าเนินงานในโรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/เครือข่ายผู้ปลูกผัก ผลไม้ปลอดภัย/ 
บริษัทประชารัฐฯ /ส านักงานเกษตรจังหวัด/หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ประชุมหารือ)          รวม 80 คน 

2. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/ผู้แทนเกษตรอ าเภอ/ผู้แทนเกษตรกรเครือข่าย ผู้ปลูกผัก ผลไม้ 
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ สสจ.น่าน (อบรม QC Team)            รวม 90 คน 

3. เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข / บริษัทประชารัฐฯ/ผู้แทนเกษตรจังหวัด/หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(ประชุมติดตามงาน 3 ครั้งๆละ 60 คน) 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลระดับจังหวัด /อ าเภอทุกแห่งในจังหวัดน่าน          รวม 15 แห่ง 
2. ต าบลจัดการสุขภาวะ ทุกอ าเภอ (15 อ าเภอ)            รวม 20 ต าบล 
3. ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยทุกอ าเภอ                                           รวม 15 อ าเภอ 
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6. แผนการด าเนินโครงการ 
   ระยะเตรียมการ 

1. จัดเตรียมวัสดุส านักงาน วัสดุฝึกอบรม เอกสารประกอบการจัดอบรม/ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเอกสารแบบฟอร์ม ส าหรับการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี  
(เดือน พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561) 

2. จัดเตรียม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561) 
3. จัดเตรียมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เดือน ธันวาคม 2560 –  

มกราคม 2561) 
 

ระยะการด าเนินงาน 
          การพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีศักยภาพในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมี
กิจกรรมดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะท างาน/แกนน า ระดับจังหวัด/อ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย 25 คน (เดือน ธันวาคม  
2560 – มกราคม 2561) 

2. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ ของประชาชนเกี่ยวกับ สารเคมี
ทางการเกษตร ก่อนด าเนินการ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 หลังด าเนินการ เดือน สิงหาคม-กันยายน  
2561 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน คณะท างานในระดับพื้นท่ี หลักสูตร 1  
วัน กลุ่มเป้าหมาย อ าเภอละ 5 คน x 15 อ าเภอ รวม 75 คน ( เดือน มกราคม 2561) 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีชุมชน เพ่ือจัดท าแผนสุขภาวะชุมชนพ่ึงตนเองโดยกระบวนการมี 
ส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้งต่อต าบล เป้าหมายต าบลละ 
80 คน x 80 ต าบล รวม 1,600 คน ( เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) 

5. จัดเวทีชุมชน เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ / สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/สร้างมาตรการชุมชน  
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ต าบลละ 100 คน x20 ต าบล รวม 20,000 คน ( เดือน 
มีนาคม – กรกฎาคม 2561) 

6. ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน ในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเกณฑ์ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชน Active Community สนับสนุนให้ชุมชนสร้างมาตรการทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนัก กิจกรรม ลด ละเลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร ( เดือน มกราคม – สิงหาคม 
2561) 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน ผลิต พืชผัก ปลอดสารเคมี เพ่ือส่งจ าหน่ายให้กับหน่วยงาน 
โรงพยาบาล ส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

- ประชาชนทุกหลังคาเรือน พัฒนา ปรับปรุง บ้านของตนเองและชุมชนให้สะอาดมีการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสารเคมีก าจัดวัชพืช และ
ปุ๋ยเคมี โดยท าการเกษตรแบบ เกษตรอินทรีย์ มีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี มีการใช้สมุนไพร แทน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล มีการปลูก พืช ผัก ปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาล เพ่ือ 
เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และเป็นสานที่ให้ประชาชนน าผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเข้ามาขายภายในโรงพยาบาล 

7. ตรวจคัดกรองสารพิษ (สารเคมีทางการเกษตร) ตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชน 
รอบท่ี 1 เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ 
รอบท่ี ๒ เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

     ๘.   ประเมินหมู่บ้าน /ชุมชน เดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
การด าเนินงานในโรงพยาบาล มีกิจกรรมดังนี้ 

๑. ประชุมหารือการด าเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ 
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ ครั้ง ( เดือน ธันวาคม 
๒๕๖๐) 

๒. จัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย QC TEAM ในการตรวจสอบคุณภาพ ผัก 
และผลไม้ปลอดสารฆ่าแมลง ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน ๑ ครั้ง ( เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐) 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าเสนอผลงานการด าเนินงานทุก ๓ -๔ เดือน จ านวน ๓  
ครั้ง (เดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม ๒๕๖๑)  

๔. สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของผักและผลไม้ ส าหรับผู้ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
ทุกแห่ง จ านวน ๓ ครั้ง  (เดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม ๒๕๖๑)  

๕. เปิดพื้นท่ีให้แก่ชุมชนเข้ามาขายผัก และผลไม้ ที่ปลอดสารเคมีฆ่าแมลงภายใน 
โรงพยาบาล 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การด าเนินงานในชุมชน มีกิจกรรมดังนี้ 

๑. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการการด าเนินงานระดับโซน ( ๓ โซน) โซนละ ๒ ครั้ง  
รวม ๖ ครั้ง ( รอบที่ ๑ เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ) 

๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพ่ือสรุปบทเรียน ค้นหาปัจจัยที่ส่งผล ให้ประสบ 
ความส าเร็จปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ จ านวน ๑ ครั้ง ( เดือน กันยายน ๒๕๖๑)  

๓. จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ ต าบลที่ด าเนินโครงการผ่านเกณฑ์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอด 
บทเรียนระดับจังหวัด จ านวน ๑ ครั้ง ( เดือน กันยายน ๒๕๖๑) 

๔. สรุปผลการด าเนินการ และเผยแพร่ ข้อมูล แก่ผู้เกี่ยวข้อง ( เดือน กันยายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
การด าเนินงานในโรงพยาบาล มีกิจกรรมดังนี้ 

๑. จัดประชุม เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานทุก ๓ - ๔ เดือน จ านวน ๓ ครั้ง (เดือน  
มกราคม เมษายน กรกฎาคม  ๒๕๖๑)  
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๒. ประเมินโรงพยาบาลทุกแห่ง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๑ ครั้ง ( เดือน มิถุนายน  
๒๕๖๑) 
  ๓.  จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ โรงพยาบาลที่ด าเนินโครงการผ่านเกณฑ์ ในเวทีแลกเปลี่ยน/ ถอน
บทเรียนการท าโครงการระดับจังหวัด จ านวน / ครั้ง (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
  ๔. สรุปผลการด าเนินงาน ( เดือน กันยายน ๒๕๖๑) 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ชุมชน 
  ๑. เกิดต าบลต้นแบบจัดการสุขภาวะที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของจังหวัดน่าน 
  ๒. เกิดเครือข่ายอาหารปลอดภัยที่มีการด าเนินงานที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  ๓. ประชาชนมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 ๗.๒ โรงพยาบาล 
  ๑. ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล ได้รับประทานที่ผลิตจากพืช ผักปลอดภัยจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

      ๒. โรงพยาบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี และผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
      ๓.  โรงพยาบาลมีจุดจ าหน่ายอาหารปลอดภัย ( ผัก ผลไม้) 

 
๘. ความสอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ / เป้าหมายโดยรวม รวมทั้งตัวช้ีวัดต่างๆ 
 ๘.๑ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑. การป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 ๘.๒ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของต าบลเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์จัดการการสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง และการประเมินชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน ( 
Active Commutity ) โดยมีประเด็นการจัดการความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาสารเคมีทาง
การเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับพ้ืนฐาน และอย่างน้อยร้อยละ ๓๓.๓๓ (๕ แห่ง) ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก 
  ๓.  จ านวนเครือข่ายเกษตรปลอดภัย อย่างน้อย ๑๐ เครือข่าย ที่มีผลการด าเนินงานอย่าง
เข้มแข็ง สามารถส่งผลผลิตผัก และผลไม้ ปลอดภัย จ าหน่ายให้หน่วยงานโรงพยาบาลได้อย่างสม่ าเสมอ หรือ
น ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล 
  ๔.  ร้อยละ ๘๕ ของเกษตรกรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมีทางการเกษตร ( ได้ค่าคะแนนจากการตอบแบบประเมินหลังการพัฒนา อย่างน้อยร้อยละ ๖๐) 
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ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ ต้องจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก เนื่องจากคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
ท างานทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยจัดท าขึ้นไว้เพ่ือก าหนดรายละเอียดของการท างาน
ในหน่วยงานออกมาให้เป็นระบบและครบถ้วน  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป
ด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล
ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่
แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประโยชน์ของการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา เช่น  
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน  
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 10. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ ฯลฯ 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น  
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ ฯลฯ 
 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description)  
 ๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งนั้นไม่ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 
 ๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
 ๔. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่  
ก าหนดไว้ 
 ๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 ๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

2. มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ หากผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง 
กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  
 
 



13 
 

โรงพยาบาลเวียงสา 

 การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ
ให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality 
Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ  ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย 

 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  
 1. ก าหนดปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะ
ใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  
 ๒. ก าหนดคุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด 
โดยส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา 
และทรัพยากร 
 ๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ  
 ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญกาลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการ นั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของ
ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็น
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ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัด
ได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่
ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือ 
ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธี
ปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 

3. การก ากับติดตาม และการประเมินผล  

 ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  
เมื่อเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่
มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
  2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก  ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 
  3.  ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น 
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็
จะมีมากขึ้น 
 4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดี
พออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่
เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 
 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้นทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 
 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวมๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม
สูง เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเป้าหมายได้ชัดเจนไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้นเพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบ
และท าการควบคุมได้ 
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 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้มีการก ากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่ 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงานก าหนดไว้ โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 3.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท า
รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 4.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือน
สามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
 5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการ              
พลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรา 29ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท า
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจดูได ้
 -  หมวด 6การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ
และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็น
การทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้นมี
ลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
มาตรา 42 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วให้ส่วนราชการที่
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มีอ านาจออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศเพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา 43 
การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
 -  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  
มาตร 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้
นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   
  1. ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 (๒) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 2.  หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ บุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  
 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวก ของทางราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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 (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท า ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น  
 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่ วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

 2. หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้   

 (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของ
ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
 (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
 (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคล
อ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมี
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มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืน 
ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้
ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
การด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพ่ือกิจการอื่น 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตวัชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น การก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก ่
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 
 
 
 

 
 

(นายกฤตพงษ์     โรจนวิภาต) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสา 
 


