คูมือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ภารกิจ : ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติ การอํ านวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7
ไดกําหนดให “ในกรณี ที่มีกฎหมายกํ าหนดให การกระทําใดจะตองไดรับ อนุญ าต ผูอนุญ าตจะตองจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน ซึ่ งอย างน อยจะต องประกอบด วย หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่น คําขอ ขั้ น ตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ” โดยมี
เปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกป ระชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภ าพในการใหบริการของ
ภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาให
ประชาชนทราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จึงไดจัดทํา “คูมือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” โดยคูมือ
การปฏิ บั ติ งาน (Operating Manual) เป น เครื่องมือที่ สําคัญ ประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับ หัว หน าหน วยงานและ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนภาระหนาที่วายังคงมุงตอความสําเร็จขององคกรโดยสมบูรณอยูหรือไม
2. เพื่ อ จั ด ทํ า /กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานของแต ล ะงานออกมาเป น
ลายลักษณอักษร ใชเปนมาตรฐานการทํางาน และเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางาน ทําใหสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการ
ทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดระดับตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซาซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การวางแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหมทจี่ ะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําใหหนวยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
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14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ
ตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามารปรับปรุงงานได
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น
12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15 รูขอบเขตสายการบังคับบัญชา ทําใหการประสานงานงายขึ้น
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น
20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ขอํ า เภอ มี ชื่ อ ย อ เป น ทางการวา สสอ. มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล เป น ส ว นราชการบริห าร
สวนภูมิภาค ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553 สาธารณสุขอําเภอมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับ บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ

-3รูปแบบองคการ
โครงสรางองคกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย
1. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ เป น หน ว ยบริ ห ารกํ า กั บ ดู แ ล สถานบริ ก ารปฐมภู มิ ในพื้ น ที่ อํ า เภอได แ ก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีสาธารณสุขอําเภอเปนหัวหนา และมีขาราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ แบงการทํางานเปน 3 กลุมงานไดแก กลุมงานบริหาร
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมและปองกันโรค
2. โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล เป น หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ตั้ ง หน ว ยบริ ก ารอยู ใน หมู บ า น/ตํ า บล
มี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหัวหนาหนวยงาน อยูภายใตการกํากับดูแลของ สาธารณสุขอําเภอ
อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
สาธารณสุขอําเภอมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในอําเภอ ซึ่งเรียกผูบ ริหารของสํานั กงานสาธารณสุขอําเภอวา สาธารณสุขอํ าเภอ และตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ขอ 21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(2) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เขื่อมให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพภูมีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน สุขภาพ
(4) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตาม นโยบายของ
กระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของอําเภอโคกสําโรง
ความเปนมาของอําเภอโคกสําโรง
อําเภอโคกสําโรง เดิ มเปน เมืองเรียกวา “เมื องละครสามโรง” โดยเหตุ วา เมื่อเศรษฐีส รางเมื องนี้ขึ้น
ไดมีละครเลนประจําอยู 3 โรง มีเนินดินและคูโดยรอบมีวัดเกาๆ ปลักหักพังเหลือแตซากกําแพงอยูหลายแหง และตอมา
การเรียกชื่อกลายเปน “โคกสําโรง” ตามขอสันนิษฐานที่เลาสืบกันมาวา เมืองละครสามโรงนี้รางแลวตามเนินดินเหลานั้น
จะมีต น สํ าโรงขึ้ น อยู ม ากจึ งเรี ย กกั น วา “โคกสํ าโรง” สมั ย รัช กาลที่ 1 แห งกรุ งรัต นโกสิ น ทร พ.ศ. 2325 เรี ย กชื่อว า
“กิ่ งอํ าเภอพุ คา” มณฑลอยุ ธ ยา โดยมี ขุน สุ ร ณรงค เป น นายอําเภอ พ.ศ.2342 สมัย หลวงอนุ มานสารกรรม (กลิ่ น )
เปนนายอําเภอ ใชชื่ออําเภอวา “กิ่งอําเภอสระโบสถ” และยกฐานะเปนอําเภอในเวลาตอมา
ปจจุบันแบงเขตการปกครองออกเปน 13 ตําบล 137 หมูบาน 14 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
1.เทศบาลตําบลโคกสําโรง ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลโคกสําโรง
2.องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโคกสําโรง
3.องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเกาะแกวทั้งตําบล
4.องคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลถลุงเหล็กทั้งตําบล
5.องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหลุมขาวทั้งตําบล
6.องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหวยโปงทั้งตําบล
๗.องคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองเกตุทั้งตําบล
๘.องคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสะแกราบทั้งตําบล
๙.องคการบริหารสวนตําบลเพนียด ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเพนียดทั้งตําบล
๑๐.องคการบริหารสวนตําบลวังเพลิง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังเพลิงทั้งตําบล
๑๑.องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลดงมะรุมทั้งตําบล
๑๒.องคการบริหารสวนตําบลวังขอนขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังขอนขวางทั้งตําบล
๑๓.องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังจั่นทั้งตําบล
๑๔.องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองแขมทั้งตําบล
สภาพทั่วไป อําเภอโคกสําโรง
ที่ตั้งพื้นที่
อําเภอโคกสําโรง ตั้งอยูทางตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของทางจังหวัดลพบุรี
เนื้อที่และอาณาเขต
อําเภอโคกสําโรง มีเนื้อที่ประมาณ 982.46 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอหนองมวง
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอเมืองลพบุรีและอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสระโบสถและอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
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ลักษณะภูมิประเทศ
ทางทิ ศตะวั น ออกเป น ที่ ดอน มี ภู เขา ปาโปรง อุด มไปดว ยไมไผและป าไมเบญจพรรณ สภาพพื้ น ที่
ลาดต่ําลงมาทางดานทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต เปนที่ราบสูง มีสภาพเหมาะแกการทําไร
ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูรอน
อากาศรอนอบอาวมาก
ฤดูฝน
มีฝนตกปานกลาง
ฤดูหนาว
มีอากาศหนาวปานกลาง
สภาพทางสังคม
ดานการศึกษา
โรงเรียนของรัฐ
46
แหง
โรงเรียนเอกชน
3 แหง
ดานการสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ
1 แหง
รพ.สต. / สถานีอนามัย
13 แหง
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
144 แหง
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
วัด
74
แหง
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก ประเพณีกําฟา นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร
อาชีพ
ไดแก เกษตรกรรม (ขาว พืชไร ) หัตถกรรม (ทอผา จักสาน)
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ตารางแสดง : จํานวนประชากรแยกรายตําบล อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2563
จํานวนประชากร
จํานวน
จํานวน
ตําบล
หมูบาน
หลังคาเรือน
ชาย
หญิง
โคกสําโรง
9
5,092
5,879
6,047
เกาะแกว
11
1,270
1,780
1,823
ถลุงเหล็ก
8
1,083
1,667
1,782
หลุมขาว
12
1,150
1,565
1,638
หวยโปง
12
3,732
4,884
4,929
คลองเกตุ
10
2,235
3,320
3,209
สะแกราบ
15
2,219
3,305
3,415
เพนียด
10
2,582
3,445
3,506
วังเพลิง
13
2,832
3,786
3,739
ดงมะรุม
12
1,933
2,827
2,838
วังขอนขวาง
6
1,662
1,815
1,875
วังจั่น
7
1,084
1,425
1,496
หนองแขม
13
1,687
2,243
2,294
เทศบาล
7
2,435
2,824
3,063
รวม
144
30,996
37,941
38,591
ที่มา : ฐานขอมูลประชากรจังหวัดลพบุรี (Population กันยายน 2563)

รวม
11,926
3,603
3,449
3,203
9,813
6,529
6,720
6,951
7,525
5,665
3,690
2,921
4,537
5,887
82,419

-7ขอมูลบุคลากรดานสุขภาพอําเภอโคกสําโรง
ตารางแสดง : จํานวนบุคลากรดานสุขภาพ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอโคกสําโรง จําแนกตามกลุมวิชาชีพ ป พ.ศ. 2563
ที่มา : ฐานขอมูลบุคลากร เครือขายบริการสุขภาพอําเภอโคกสําโรง ณ กันยายน 2563
แพทย
ทันต
พยาบาล
อื่น ฯ
นวก.สธ. จพ.สสช. จพ.ทันต ฯ แผน
หนวยงาน
แพทย
เภสัชกร
แพทย
วิชาชีพ
ไทย
รพ.โคกสําโรง
2
15
7
10
100
5
3
4
159
สสอ.โคกสําโรง
1
6
2
1
เทศบาล
1
2
รพ.สต.
เกาะแกว
1
1
รพ.สต.
ถลุงเหล็ก
1
1
1
รพ.สต.
หลุมขาว
1
1
รพ.สต.หวยโปง
1
2
3
1
รพ.สต.
คลองเกตุ
1
2
รพ.สต.
สะแกราบ
1
2
1
1
รพ.สต.เพนียด
1
1
1
1
รพ.สต.
บานรักไทย
1
2
รพ.สต.วังเพลิง
2
2
2
1
รพ.สต.
ดงมะรุม
1
1
1
รพ.สต.
วังขอนขวาง
1
2
1
รพ.สต.วังจั่น
1
2
1
รพ.สต.
หนองแขม
2
1
1
1
รวม

รวม
305
10
3
2
3
2
7
3
5
4
3
7
3
4
4
5
370
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เปนสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
อําเภอ มี การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ประสานงานและสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานดานสาธารณสุ ข อยางต อ เนื่ อง มี ก าร
จั ด ประชุ ม ประจํ า เดื อ น เพื่ อ แจ ง นโยบายสํ า คั ญ และติ ด ตามงานเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (คปสอ.) มีผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกสําโรงเปน ประธาน
คปสอ. และมี ก ารแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของ คปสอ. โดยแบ ง เป น 4 ยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานดานสาธารณสุขที่เปนปญหาและรวมพัฒนางาน รวมถึงรวมพัฒนาระบบบริการในภาพรวมขององคกร
ระดับอําเภอ คปสอ. มีความสําคัญในการเชื่อมตอระหวางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (สสอ.) โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทําหนาที่ประสานงานแนวราบ นอกจากนี้มีการแตงตั้ง
คณะทํางานตางๆ เพื่อชวยทํางานเฉพาะกิจ หรือชวยใหคําแนะนําปรึกษาตอภารกิจ เฉพาะดานที่เกี่ยวของทั้ง 3 กลุม
ไดแก กลุมงานบริหาร กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
โครงสรางการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง มีการบริหารจัดการตรวจสอบควบคุมกํากับ
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบบริหารงานของทุกหนวยบริหารงานและหนวยบริการ
ทุกแหง เพื่อความถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ ความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เพื่อมอบหมายงานและ
ติด ตามงาน รวมทั้ งบู ร ณาการร ว มกั น ให แ ต ล ะส ว นราชการได ร ายงานผลประจํ าเดือ นและประจําป รวมทั้ งติ ดตาม
ประเมินผลอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ สําคัญ ประกอบดวยดานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ดานบุคลากร ดานขอมูลขาวสาร และดานการกํากับที่ดี
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ใหมีการควบคุม กํากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข
ยาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใชยาของ
ผูบริโภค
2 พระราชบัญญัติอาหาร พศ.2522.
ควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุงคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเนนไปที่เรื่องของการขออนุญาต การ
ตรวจสอบ การขึ้ น ทะเบี ย น รวมทั้ ง ในเรื่ อ งของการโฆษณา
เกี่ยวกับอาหารดวย
3 พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม เพื่ อ ควบคุม การประกอบวิชาชีพ เวชกรรมและคุม ครองความ แพทยสภา
พ.ศ.2525
ปลอดภัยของประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น
4 พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การพยาบาลและการ บุคลากรดานวิชาชีพตองมีใบประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณแหง สภาพยาบาล
ผดุงครรภ พศ.2528.
วิชาชีพ
5.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 การควบคุมและกํากับดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม เชน กระทรวงสาธารณสุข
และแกไขเพิ่มเติม
การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย เหตุ รํ า คาญ กิ จ การที่ เป น
อันตรายตอสุขภาพ
6.พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ป 2533 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน กระทรวงสาธารณสุข
เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

7.พรบ.คุ ม ครองสุ ข ภาพผู ไ ม สู บ บุ ห รี่ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน กระทรวงสาธารณสุข
ป 2535
เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกําหนด
สถานที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100 %
8.พรบ.วิชาชีพทันตกรรม ป 2537
เพื่อควบคุมผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ทันตแพทยสภา
9 .พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พศ..2540
การเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบ สํานักนายกรัฐมนตรี
การดําเนินงานของภาครัฐ ภายใตสิทธิหนาที่ในการรับรูขาวสาร
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พศ..2540
10 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคน กระทรวงพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตคนพิการ พศ.2540.
พิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ และความมั่ น คงของ
ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย มนุษย
ความสะดวกอัน เป นสาธารณะและความช วยเหลืออื่น จากรัฐ
ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได
.11พระราชบัญ ญั ติประกอบโรคศิลปะ การควบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ เช น การตรวจโรค การ กระทรวงสาธารณสุข
2542
วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและฟนฟู
สุขภาพ การผดุงครรภ
. 12 พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและ เพื่ อให มี ม าตรการคุ ม ครองและส งเสริม ให เอกชน ชุม ชนและ กระทรวงสาธารณสุข
ส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญการแพทย แ ผนไทย องคกรเอกชนตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผน
2542
ไทยและสมุนไพรและมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
13.พ.ร.บ.หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห งชาติ ใหบริการตามสิทธิที่ระบุใน พบ.ร..จัดบริการใหไดมาตรฐาน
สป.สช.
พ2545..
14. พรบ. คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
คุมครองเด็ก คือ บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึง กระทรวงการพั ฒ นา
ผูที่สมรส โดยมีการจดทะเบียนสมรสชอบดวยประมวลกฎหมาย สั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
แพงและพาณิชยแลว แตไมนับรวมการสมรสโดยพฤตินัย
กระท รวงม ห าด ไท ย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
15.พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546
ผูสูงอายุมีสิทธิ์ไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน กระทรวงการพั ฒ นา
ในดานการบริการทางการแพทย และดานอื่นๆ
สั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
16.พรบ. ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ หนวยงานราชการ และผูมีสว นไดสวน กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2550
เสี ย ได ใ ช ป ระโยชน ในการควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล
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บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการ บริหารงานบุคคล เพราะ
ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมี
เครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถ
ทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและ
หลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ที่ กํ าหนดไวถื อเป น สิ่ งที่ ท าทายที่ ทํ าให เกิ ด ความมุงมั่น ที่ จ ะไปให ถึงเป าหมาย การปฏิ บั ติ งานมี ความถู กต องมากขึ้ น
เนื่ อ งจากผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ก รอบหรื อ แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานและการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่ อ นํ า ไปสู ม าตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารไดรวมกันกําหนดไว เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนา
ขององคการ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard) การบริ ห ารงานบุ ค คลนั บ เป น ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง
ประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒ นาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคล
มาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อให
องคการได คนดี มีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มีคุณ สมบัติ
ดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการ
นําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน
และการใหพนจากงาน โดยทั่วไปแลวการที่จะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
เชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณาประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือ
ที่ตองใช ก็คือ มาตรฐานการปฏิ บั ติงาน (Performance Standard) ทั้ งนี้เพื่ อใชเปน เกณฑในการเปรีย บเทีย บผลงาน
ระหวาง บุ คคลที่ป ฏิ บัติงานอยางเดีย วกัน โดยองคการตองทํ าการกํ าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ งานไวเป น หลั กเกณฑ
ที่ ชัดเจนกอนแลว เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการได กําหนด
ไว มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรือ
อยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญ ทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวาง
ผูบังคับ บั ญชากับ ผูใต บังคับ บั ญชาในงานที่ตองปฏิ บัติ โดยจะมีกรอบในการ พิ จารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ด าน
ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน
บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ

- 11 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
2. เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย
ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้น
ใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน การพัฒนาการปฏิบัติงานให
เกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะ พยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิด
ความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติ
อย างไร ช ว ยให ไม ต อ งกํ าหนดรายละเอี ย ดของงานทุ ก ครั้ ง ทํ าให ม องเห็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งงานและพั ฒ นา
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต
4. ด า นการควบคุ ม งาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านเป น เครื่ อ งที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาใช ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงาน ตามแผนงายขึ้นและ
ควบคุมงานไดดีขึ้น
5. ดานการประเมินผล การปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่ทําได
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินไดดีขึ้น
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job
Description)
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนง นั้น ไมวาจะเปน
ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับ นโยบาย หลักเกณฑหรือ
ระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ
3. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงาน ในตําแหนงนั้นๆ
เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่กําหนดไว
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ

- 12 คุณภาพของงาน ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ป ฏิบั ติเป นการกําหนดวางานตองมีป ริมาณเทาไร และควรจะ ใชเวลาปฏิบั ติ
มากนอยเพี ยงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้น งานลักษณะเชนนี้จะไมส ามารถกําหนดมาตรฐานด วย ปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ปฏิบัติได
2. คุ ณ ภาพของงาน เป น การกําหนดวาผลงานที่ป ฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณ ภาพดีมากนอยเพีย งใด โดยสวนใหญ
มักกําหนดวา คุ ณ ภาพของงานจะต องมี ความครบถ วน ถูกตอ งเชื่อถือได เปน ไปตามเป าหมายประหยั ดทั้ งเวลาและ
ทรัพยากร
3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย คุณภาพหรือปริมาณ
แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ
ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา
ตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจ
ของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ ในองคการมีความ
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ
บางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
เห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนด
ไว ใ นมาตรฐานต อ งสามารถวั ด ได เ ป น จํ า นวนเปอร เซ็ น ต ห รื อ หน ว ยอื่ น ๆ ที่ ส ามารถวั ด ได มี ก ารบั น ทึ ก ไว ให เ ป น
ลายลั กษณ อัก ษรและเผยแพร ให เป น ที่ รั บ รู และเขาใจตรงกั น และสุด ท ายมาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ กําหนดไวตอ ง
สามารถเปลี่ ย นแปลงได ทั้ งนี้ ต อ งไม เป น การเปลี่ ย นแปลงเพราะผู ป ฏิ บั ติ ง านไม ส ามารถปฏิ บั ติ ได ต ามมาตรฐาน
การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชมาใช
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
กระบวนงาน : ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแตละขั้นตอนออกมาเปนลายลักษณอักษร
2 เพื่อใหเกิดความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักรวมกันทั้งภายในและภายนอก
3. เพื่ อ แสดงถึ ง ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั ก ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอโคกสํ า โรง
ไดรับมอบหมายใหรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานตามตามภารกิจหลักมีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
ขอบเขต
คู มือ การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั กของสํานั กงานสาธารณสุ ขอําเภอโคกสํ าโรงคือ คูมื อสําหรับ ปฏิ บั ติ งาน
ตามการปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนั บ สนุ นการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วข องหรือที่ ไดรับมอบหมาย เป น การ
ปฏิบัติงานเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให บริหารโครงการที่ตองดําเนินการทั้ง
อําเภอ ซึ่งรายละเอียดในคูมือนําเสนอขั้นตอนในการดําเนินงาน และผูเกี่ยวของที่สําคัญ โดยนําเสนอในรูปผังกระบวนการ
และสามารถนําคูมือไปประกอบการปฏิบัติงานใน สวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน

- 13 กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
1. รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก
2. รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย
3. จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ
4. เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ
5. ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน
6. แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ
7. จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ๆ
8. ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
9. ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ
10. สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ
แนวทางการดําเนินงาน
จากขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง นําไปดําเนินการ
10 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
โดยภารกิ จหลั กนี้ นั บ เฉพาะ โครงการที่ ได รับ มอบหมายใหป ฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือ มอบหมายใหบ ริห าร
โครงการที่ตองดําเนินการทั้งอําเภอ เนื่องจากเปนโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรงปฏิบัติโดยตรงตอ
ผูรับบริการ และภาคีเครือขาย โดยเมื่อไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติดังนี้
(1) ลงรับหนังสือ/คําสั่ง โดยงานธุรการ
(2) เสนอหนังสือ/คําสั่ง เพื่อสาธารณสุขอําเภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายใหบริหาร
โครงการที่ตองดําเนินทั้งอําเภอ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) รวบรวมขอมูลของโครงการ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย โดยหาก
ขาดสวนใดไปใหติดตามจากผูเกี่ยวของ
(2) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ หลังจากไดรับมอบหมายจาก สาธารณสุขอําเภอ
ตามขั้นที่ 1(2)
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 2 ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) โครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย มาจัดทําเปนรางขั้นตอน การจัดกิจกรรม
โครงการ ระบุวันเริ่มตน การดําเนินงานแตละขั้นตอน อาจทําเปนแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือ แบบ Time line ที่
เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบรายกิจกรรมใหชัดเจน

- 14 (2) ใหดําเนินการตามขอ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 2 วันทําการ หลังจากไดรับจากไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 2(1)
ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 3 ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทิน เวลา/กิจกรรม หรือ
แบบ Time line จํานวนชุดตามคณะทํางานที่จะเขาประชุมในขั้นที่ 5
(2) จัดทําการนําเสนอ ไดแก ไฟลนําเสนอโครงการ (ถาจําเปนตองมี)
(3) ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม เพื่อเชิญประชุมคณะทํางาน
(4) ให ดําเนิ นการตามขอ 1-3 ให แลวเสร็จภายใน 7 วันทํ าการ หลังจากไดรับ จากไดรับเอกสาร ทั้งหมดจาก
ขั้นตอนที่ 3(1)
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 แลวใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) สงหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม (หนังสือตามขั้นที่ 4(3))
(2) จัดประชุมเพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน (จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ)
1. นํ าเสนอการดํ าเนิ น การในที่ ป ระชุ ม โดยใช จั ด ทํ าเอกสารที่ เกี่ ย วข อ ง เช น ตั ว โครงการ คํ า สั่ ง คู มื อ
ที่เกี่ยวของตามโครงการ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอโครงการ (ถา จําเปนตองมี) ตาม
ขั้นตอนที่ 4
2. รวบรวมมติกรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากที่ประชุม
3. เรียบเรียงมติเปนกรอบ หรือแนวทางการดําเนินโครงการ ใหแลวเสร็จภายใน 1-5 วันทําการ (ตามความ
เรงดวนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ 6 แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 5 ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อลงนาม
(2) แนบหนังสือตามขอ (1) ดวยเอกสาร นําเสนอการดําเนินการในที่ประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ
เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอ
โครงการ (ถาจําเปนตองมี) และ กรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากที่ประชุม
(3) สงหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของให ผูเกี่ยวของตามโครงการใหแลวเสร็จภายใน 1-5 วันทําการ (ตามความ
เรงดวนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ 7 จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ๆ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ผูที่รับผิดชอบงานพัสดุ เมื่อไดรับงบประมาณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองราชการ แลว ให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ
(2) จัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ
(3) มอบพัสดุตามโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการ
(4) ใหดําเนินการตามขอ 1-3 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ)

- 15 ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ซักซอมการปฏิบัติกอนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ
(2) ดําเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time Line และกรอบที่คณะทํางานทําไว ตามขั้นที่ 5
(3) ใหดําเนินการตามขอ 1-2 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ (หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามโครงการ)
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ
กรณีเปนโครงการที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการทํางานที่เปนงานใหม หรือไมเคย
ทํามากอน ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประชุ ม คณะทํ างาน หรื อ หารือ ผู เกี่ ย วขอ งถอดบทเรีย นตามโครงการ เพื่ อ หาช องทางในการ ปรับ ปรุง
กระบวนการดําเนินโครงการ
(2) ดําเนินการขั้นนี้ จํานวนรอบของการปรับปรุงงานขึ้นกับความยากงาย และมติของคณะทํางาน
(3) ใหดําเนินการตามขอ 1-2 ใหดําเนินการตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน
ขั้นตอนที่ 10 สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ
เมื่อสิ้นสุด กลาวคือกิจกรรมสุดทายของโครงการจบลง ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงานใหปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ประชุ ม คณะทํ างาน หรื อ หารือ ผู เกี่ ย วขอ งถอดบทเรีย นตามโครงการ เพื่ อ หาช องทางในการ ปรับ ปรุง
กระบวนการดําเนินโครงการ
(2) เปรียบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคูมือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เพื่อหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป
(3) ทํ า หนั งสื อรายงานผลการดํ า เนิ น โครงการตามขอ 2 ภายในวัน 15 วั น ทํ าการ หรื อตามความเหมาะสม
เทาที่จําเปน
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บทที่ ๔
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนั กเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหน าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับ ปรุงคุณภาพ ขาราชการ
ในการทํ างานโดยเน น ผลงาน การมี คุณ ภาพ ความซื่อสัตยสุจ ริต การมีจิตสํานึกในการใหบ ริการ ประชาชน สําหรับ
หน วยงานที่ มีหน าที่ห ลักในการตรวจสอบการทุ จริต เช น สํานักงานคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต
แหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สํ า หรั บ คํ าว า "ทุ จ ริต " มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ กํ าหนดนิ ย ามความหมายไว เช น ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 1 (1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตน
มิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น
ในส ว นของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการโดยทุ จ ริ ต กํ าหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ.2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนการ กระทําผิดวินัย
อยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองคประกอบ
ที่พึ่งพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการ
ก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นไมจําเปน
จะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณาวา
มีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณา ดังนี้
1.1 พิ จ ารณาจากกฎหมายหรื อระเบี ย บที่ กํ าหนดหน าที่ ไวเป น ลายลัก ษณ อั กษรโดยระบุ วาผูดํ ารง
ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ เชน
ก.พ. ได พิ จ ารณาเรื่อ งแผนกธุ ร การของโรงพยาบาลซึ่งไม มีห น าที่ รับ ส งเงิน แต ไดรับ ฝากเงิน จากพยาบาลผู มีห น าที่
รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการ เพื่อนําไปสง
ลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวา แผนกธุรการผูนั้นมีหนาที่ราชการ
ที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปน การทุจริตตอหนาที่ราชการ
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"ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
"ละเวน การปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการ" หมายความว า มีห นาที่ ราชการที่ตองปฏิบั ติแตผูนั้น ไมป ฏิ บัติห รืองดเวน
ไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
ก็ตอเมื่อได กระทํ าโดยเปน การจงใจที่จะไมป ฏิบั ติการตามหน าที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่ จะอาง ไดตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ ปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะ
เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป
"มิ ชอบ" หมายความวา ไม เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ คํ าสั่งของผู บั งคับ บั ญ ชา มติ ของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได "ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการ
ผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน
เชน การไดรับบริการ เปนตน
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง พิจารณา
ลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่ ราชการหรือละเวน
การปฏิบั ติห นาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการ สอบสวนพิ จารณาได วา
ขาราชการผูอื่น ใดกระทํ าผิ ดวินัย ฐานทุจริต ตอหน าที่ ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2536 ว า
การลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน ไล ออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลว
มาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัย หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/
ว.234 ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2536 รวมทั้ งอาจจะถู กยึ ด ทรัพ ย แ ละดํ าเนิ น คดี อาญา เนื่ องจากเป น ความผิ ด มู ล ฐาน
ตามมาตรา 3(5) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.2542 และความผิ ด อาญาฐานเป น
เจาพนักงานปฏิบัติ หรือปฏิบั ติหนาที่ราชการโดย มิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบั ติละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือ
ปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและ ยึดทรัพย ดังนั้น
ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ เปนสําคัญ ใหสมกับการ
เปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหาที่
ทํ าให เกิ ด ผลกระทบและความเสี ย หายต อ พี่ น องประชาชนทั้ งทางอ อมและทางตรง ทํ าให ผ ลประโยชน ไม ต กถึ งมื อ
ประชาชนอย างแท จ ริ ง และมี เจตนารมณ ร ว มกั น ในการดํ า เนิ น งานให เกิ ด ความโปร งใส เป น ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
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ที่ดีจ ะช วยให การดํ า เนิ น งานตามโครงการมี ป ระสิท ธิภ าพ สามารถบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค ในแตล ะขั้ น ตอนของการ
ดําเนิ น งานและในทางตรงข า มแม ว า การปฏิ บั ติงานตามภารกิจ นั้ น ๆ จะออกแบบไว ดี มี ความเป น ไปได ท างเทคนิ ค
งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคได
ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ ประชาชนหรือ
การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการ
ดําเนิน การรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้น ตอนเป ดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ ของตนวา
ภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ อื่นประกอบกัน
- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา 37 ในการ ปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิได
กําหนดระยะเวลาแล ว เสร็จ ของงานใดและ ก.พ.ร. พิจ ารณาเห็ น วางานนั้น มีลั กษณะที่ ส ามารถ กําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลา ที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.
จะกํ า หนดเวลาแล ว เสร็ จ ให ส ว นราชการนั้ น ต อ งปฏิ บั ติ ก็ ได มาตรา 42 เพื่ อ ให ก าร ปฏิ บั ติ ร าชการเป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใช
บังคับ กั บ ส วนราชการอื่ น มี ห น าที่ตรวจสอบว ากฎ ระเบีย บ ขอบั งคับ หรือประกาศนั้ น เปน อุป สรรคหรือกอให เกิด
ความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิ บัติ ห นาที่ ของสวนราชการอื่น หรือไม เพื่อดําเนิน การปรับ ปรุงแกไข
ใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิ บั ติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปน เรื่องเป ดเผย เวนแตกรณี
มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความ มั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิ สวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตร 9 (3)
แล ว ให สว นราชการจั ดให มีคณะผูป ระเมิ น อิส ระดําเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการของส วนราชการเกี่ ย วกั บ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนดมาตรา 47 ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่ อ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้น
ในตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ประโยชน และผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
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ขอ 3 ข าราชการทุ กคน มี ห น าที่ ดําเนิ น การใหเปนไปตาม กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน สวนรวม เป น กลาง
ทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก
10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ ซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสร า งจิ ต สํ านึ ก ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ประพฤติ ต นเป น พลเมื อ งที่ ดี ร ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชนให น าอยู
คูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
สํานั กงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ได กําหนดขอบั งคับจรรยาขาราชการสํ านั กงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ใหมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว ดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย ความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ หนวยงาน
ของรั ฐ ใน 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ก ารเป ด เผยและการตรวจสอบได มิ ติ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ มิ ติ ข องการ
ดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลั ก ษณะของการจั ด เตรี ย ม ความพรอ ม
ดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่ สนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ความโปรงใสของหน วยงานภาครัฐ อั นจะสงให การพั ฒ นาระบบบริห ารราชการ แผ นดิ น และการใชสิ ทธิ
ตามพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ บริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริม
ใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และ
รวดเร็ ว มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสหน ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ค าและ
มีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐได ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก ฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความ
เท า เที ย มและมี ม าตรฐานเป น หนึ่ ง เดี ย วมาตรฐาน และตั ว ชี้ วั ด ความโปร ง ใสหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ กํ า หนดภายใต
พระราชบั ญ ญั ติขอมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีป ระโยชน ทั้งตอภาคประชาชน และหนว ยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆ จาก
เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
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5) สามารถเข าไปมี สว นรวมในกาดํ าเนิ น การในกิจ กรรมตางๆ ของ หน วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการใช ช อง
ทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
2) มี แนวทางในการบริ ห ารจั ดการภายในองค กรที่ส อดคล องกับ ความโปรงใสที่ แสดงให เห็ น ถึ งขั้น ตอนการ
ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังกลาว
เปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ
ประกอบด ว ย เกณฑ มาตรฐานมี ความครอบคลุ มแนวคิ ด และกระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ แสดง ถึงความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ โปรงใส
การส งเสริ ม ให ภ าคประชาชนเข า มามี ส ว นรว มในขั้น ตอนและกระบวนการบริห ารจัด การของภาครัฐ โดยมีตั ว ชี้ วัด
มาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การของหน ว ยงาน มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดยความซื่อสัตย
สุจริต ไมมีการเลือกปฏิบัติ และการขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการ
การเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการ ใหบริการแกประชาชน 5 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
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6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผยการตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
การประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของขอมูล
ขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน
และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยวัดคาของความสมบูรณ ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผลเปนมาตรฐาน เกี่ยวกับ
การเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑ และตัวชีวัดสําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน การจัดใหมีกลไก
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ การใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปรงใส
การติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมรี ะบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก (External
Audit) ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ โปรงใส
ดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม สิทธิการเขาถึง
การรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา ศักยภาพของระบบ
ขอมูลขาวสารเพื่อการบริห ารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม พระราชบั ญญั ติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป น เครื่องมือในการติ ดตามและประเมิ น ผล วิธีการประเมิ น พิ จารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน/งบประมาณความ/ความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ หนวยงานเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน ดังนี้
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ การ
ประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา แผนปฏิบัติ
การประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
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ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย
เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของ หนวยงาน เปนตน
ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ วิธีการประเมินจากการ
ให บ ริ การตามหลั ก เกณฑ และขั้ น ตอนที่ ห น ว ยงานกําหนดไววามีห รือไม มีการให บ ริการตามหลัก เกณฑ และขั้น ตอน
ที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ๓. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม การเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการ
พิ จ ารณาให โ ทษแก บุ ค ลากรที่ ก ระทํ า ความผิ ด ตามกฎระเบี ย บของราชการและจริ ย ธรรมของหน ว ยงาน รวมทั้ ง
การสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเปน การสงเสริมใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม
วิ ธี ก ารประเมิ น พิ จ ารณาจากการกํ าหนดและดํ าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาระบบการให คุ ณ ให โทษและการสราง
ขวัญ กํ าลั งใจแก บุ ค ลากรในหน ว ยงาน และพิ จ ารณาจากขั้น ตอนและกระบวนการพั ฒ นาระบบการให คุ ณ /ให โทษ
แกบุคลากรในหนวยงาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการ
กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่สะท อนให เห็น ประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน วยงานรวมทั้งมีการ
กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพรหลักเกณฑตัวชี้วัดและ วิธีการประเมิน
ใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการ
ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ ติดตาม
และประเมิ น ผลการทํ างานของหน ว ยงานกํ า หนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผ ลการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํา รายงานผล
การประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ ดําเนินการตามแผน
การปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/
ขอมูลที่ตองการ
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การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดไว หรือ
ถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง
กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุ ม ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Product Control) เป น การควบคุ ม ผลผลิ ต ของโครงการเพื่ อ จั ด การ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ ควบคุมให
ผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอนี้
รวมถึ งการควบคุ ม เวลาของโครงการด ว ย คื อ การควบคุ ม ให โครงการสามารถผลิ ต ผลงานได ปริม าณและคุ ณ ภาพ
ตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ ควบคุมและ
บํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน ความปลอดภัยของ
พนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ ควบคุม
ทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อให โครงการ เสียคาใชจาย
ต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุ ม ทรั พ ยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได แ ก การควบคุ ม การใช จ า ย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ โครงการเพื่อให
เกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม กํากับ
ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะตอง
ควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒ นาสังคม วัฒ นธรรม การสงเสริม ประชาธิปไตย หรือ
โครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็นตอไปนี้
1. เพื่ อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับ วาเป นวัตถุประสงคที่สําคัญที่ สุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของ โครงการ หากไมมี
การยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม เมื่อ เปนเชนนี้ การติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวัง ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่ง
ของผูบริหารโครงการ
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เทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทําใหสามารถนํา
ทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด เพื่อลงโทษ
แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน และผูควบคุมงานที่ดี
มักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยง มาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีก
แรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
4. ช ว ยป อ งกั น และความเสี ย หายรุ น แรงที่ อ าจจะเกิด ขึ้น ได โครงการบางโครงการถ ามี การควบคุ ม ไมดี พ อ
อาจเป น สาเหตุให เกิ ด ความเสี ย หายใหญ ห ลวงได และหากพบความเสีย นั้ น แต ตน ลักษณะของเหตุการณ ที่ เรีย กวา
"สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้น ผูบริหาร
จะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน การปองกันแกไข
ได อย างถู กต อง เช น โครงการสรา งถนนเข าไปในถิ่น ทุ รกั น ดาร อาจกอ ให เกิ ดป ญ หาการลัก ลอบ ตั ดไมเถื่ อนโดยใช
ถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติ โครงการ
ตางๆ มั กจะกําหนดวัต ถุป ระสงคห รือเป าหมายไวอย างหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปน นามธรรมสูง เชน คําว า
พัฒ นา ขยาย ปรับ ปรุ ง กระตุ น ยกระดั บ ฯลฯ ซึ่งทํ าให ผูป ฏิ บัติ งาน หรือแมก ระทั่ งผูบ ริห ารมอง ไม เห็ น เปาหมาย
ไดชัด เจน ไม อาจปฏิ บัติ งานให บรรลุเป าหมายที่ ถูกต องได เมื่อมีการติด ตามและควบคุ มโครงการ จะต องมีการทํ าให
วัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ และทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ กระบวนการ
วางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการ ควบคุมนั้นเปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตาม ดูผลการทํางานวาเปนอยางไร
แลวก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใด
ก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม สามารถควบคุมอะไรได
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แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
งานที่ใหบริการ การออกหนังสือรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานสุขภาพภาคประชาชน
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
โทรศัพท 0 3644 1103
เว็บไซต www.kssrrt.com
เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
1.รับเอกสารจาก อสม. (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
1.1 แบบคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของตนเองและญาติสายตรง) จํานวน 2 ชุด
1.3 สําเนาบัตรประจําตัว อสม. จํานวน 2 ชุด
1.4 พิมพหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
2. เสนอขอ อนุมัติ/ลงนาม สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (ใชเวลา 15 นาที)
2.1 เสนอสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง หรือ ผูปฎิบัติราชการแทน ลงนาม
3. มอบหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ (ใชเวลา 1 นาที)
3.1 นําหนังสือรับรองรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลฯ ให อสม.
3.2 นําสําเนาหนังสือรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลฯ เขาแฟมเอกสาร
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1.รองเรียนดวยตนเอง ไดที่ งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขที่ 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120
3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103
4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

- 27 งานที่ใหบริการ การขึ้นทะเบียนสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานหลักประกันสุขภาพ
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
โทรศัพท 0 3644 1103
เว็บไซต www.kssrrt.com
เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
1.รับเอกสารจากผูขอขึ้นทะเบียน (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
1.1 แบบคําขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)
1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขอขึ้นทะเบียน) จํานวน 1 ชุด
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 1 นาที)
3. เจาหนาที่ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) (ใชเวลา 10 นาที)
4. รอแจงผลการขึ้นทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (ใชเวลา 15-30 วัน)
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1.รองเรียนดวยตนเอง ไดที่ งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขที่ 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120
3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103
4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

- 28 งานที่ใหบริการ การขออนุญาตผลิตภัณฑดานอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานคุมครองผูบริโภค
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
โทรศัพท 0 3644 1103
เว็บไซต www.kssrrt.com
เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
1.รับเอกสารจากผูขออนุญาต (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
1.1 แบบคําขออนุญาตดานอาหาร
1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 5 นาที)
3. เจาหนาที่ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑดานอาหาร (ใชเวลา 1-7 วันทําการ)
4. เจาหนาที่แจงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ (ใชเวลา 1-3 วันหลังผลการประเมินตรวจสอบเสร็จสิ้น)
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1.รองเรียนดวยตนเอง ไดที่ งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขที่ 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120
3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103
4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

- 29 งานที่ใหบริการ การขอขอมูลทางดานสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
โทรศัพท 0 3644 1103
เว็บไซต www.kssrrt.com
เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
1.รับเอกสารจากผูขอขอมูล (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้
๑.๑ แบบคําขอขอมูลทางดานสุขภาพ
๑.๒ เอกสารยื่นยันตัวตนผูขอขอมูล
- สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 5 นาที)
3. เจาหนาที่เสนอคําขอขอมูลตอสาธารณสุขอําเภอบานหมี่หรือผูไดรับมอบหมาย (ใชเวลา 5 นาที)
3.1 กรณีขอมูลใหไดทันที เจาหนาที่สืบคนขอมูลใหแกผูขอ (ใชเวลา 10-30 นาที)
3.2 กรณีขอมูลที่เกี่ยวของกับ ระเบียบ กฎหมาย (ใชเวลา 1-5 วันทําการ)
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1.รองเรียนดวยตนเอง ไดที่ งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขที่ 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120
3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103
4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

