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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนาที่เปนผูชวยเหลื อ
นายอําเภอ และมีอํานาจบังคับ บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอนาบอน
และตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานัก งานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ
(๔) สงเสริม สนับ สนุน และประสานงานเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขในเขตพื้น ที่อําเภอ ใหเป น ไปตาม
นโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
คูมือการปฏิ บั ติงาน (Operating Manual) เปน เครื่อ งมื อ ที่ สํ าคั ญ ประการหนึ่ งในการทํ างานทั้ งกับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา
เปนระบบและครบถวน คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
- เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการท างานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
- ระบุ ถึ ง ขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดของกระบวนการต า ง ๆ ขององค ก รและวิ ธี ค วบคุ ม
กระบวนการนั้น
- มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน
- สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อใหหั วหนาหน วยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหน าที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุ ด
สําเร็จขององคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทําใหหนวยงาน
ตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของ
แตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพื่อใช
มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตอไป
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3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวัง
อยางชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง ซึ่งยอมทํา
ใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผล
ใหเกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุ กคนรูล วงหนาแลวว าทํา งานอย างไรจึ งจะถือไดวามี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่ อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร เพื่ อให
หัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่
แนนอนเดนชัด หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผปู ฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําใหสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้
18. การวิเคราะหคา ใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมืv
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
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7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงา ยขึ้น
12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในกลุมงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น
20. ไดรบั รูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ มีชื่อยอ เปนทางการวา สสอ. มีฐานะเป น นิ ติบุค คล เป น สวนราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ สาธารณสุขอําเภอมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํา นาจบังคับ
บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ
รูปแบบองคการ
โครงสรางองคกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย
1. สํา นั กงานสาธารณสุ ข อํา เภอ เปน หนวยบริหารกํ ากั บ ดู แ ล สถานบริการปฐมภู มิ ในพื้ น ที่ อําเภอ
ไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีสาธารณสุขอําเภอเปนหัวหน า
และมีขาราชการ พนักกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง แบงการทําางานเปน ๓ กลุมงานไดแก กลุมงานบริหาร
ทั่วไป กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมและปองกันโรค
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งหนวยบริการอยูในหมูบาน/ตําบล
มีผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหัวหนา อยูภายใตการกํากับดูแลของสาธารณสุขอําเภอ
การบริหาร
ตามมาตรา 63 แห งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ห น า ที่เป น ผู ชว ยเหลือ นายอํ า เภอ และมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการสั งกั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอนาบอน ซึ่งเรียกวา ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอํ าเภอ
เรียกวา “สาธารณสุขอําเภอ”
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อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ตามมาตรา 63 แห งพระราชบั ญ ญั ติระเบีย บบริหารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ห น า ที่ เป น ผู ชว ยเหลือ นายอํ า เภอ และมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการสั งกั ด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในอํ า เภอนาบอน และตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข อ ๒๑ สํ านัก งานสาธารณสุข อํ า เภอ มี อํ านาจหน าที่
ดังตอไปนี้.(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพทมีคุณภาพและ มีการคุมครองผู บริโภคดาน
สุขภาพ
(๔) สงเสริม สนับ สนุ น และประสานงานเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขในเขตพื้น ที่ อําเภอ ใหเป น ไปตาม
นโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานอําเภอนาบอน
1.1 ประวัติการปกครอง
ประวัติความเปนมา
ปรากฏตามทําเนียบขาราชการเมืองนครฯ ครั้งรัชกาลที่ 2 วาในแผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศเคยเปน
แขวง หรือที่เรียกวา "ที่นาบอน" มีนายที่ชื่อขุนโจมธานี รองนายที่ชื่อขุนศักดิ์ "ที่ทุงสง" มีนายที่ชื่อหมื่นอําเภอ
ซึ่งอยู ในความปกครองของเมืองนครฯ ครั้นตอมาเมื่อ พ.ศ.2440 ไดมีการจัดการปกครองแผนใหม แขวงนา
บอนและแขวงทุ งสง ไดตั้งขึ้นเปนตําบลนาบอนและตําบลทุงสง ซึ่งอยูในเขตการปกครองของอํ าเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน 2518 จึงไดรวมพื้นที่ของตําบลนาบอน และตําบลทุงสง
รวม 2 ตํ า บล ตั้ง เป น กิ่งอํา เภอเรี ยกชื่ อวา "กิ่ งอํ าเภอนาบอน" ขึ้ น อยู ในเขตการปกครองของอํ า เภอทุ งสง
จัง หวัด นครศรีธรรมราช ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที่ 19พฤษภาคม 2518ขณะนั้ น ยังมิ ได
ก อสรางที่วาการอํา เภอ ไดอาศัย เรือนแถวบ านเลขที่ 210-211 หมู ที่ 2 ตํ าบลนาบอนของนายยศ พั น ธุ
พิพัฒน ใชเปนที่ทําการชั่วคราว ไดกระทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2518 โดยนายจาด อุรัสยะนันท
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธีนายชลิต พิมลศิริ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผู
กลาวรายงาน
ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2520 ไดเกิดเพลิงไหมที่วาการกิ่งอําเภอชั่วคราว จึงไดยายที่วาการกิ่ง
อํา เภอชั่วคราวไปอาศัยทํางานที่โรงเรียนสหมิตรบํารุง (โรงเรียนราษฎร ) ในหมูบานเดีย วกัน ตั้งแต วันที่ 20
พฤษภาคม 2520 เปนตนมา จนกระทั่งในปงบประมาณ 2521 กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติงบประมาณให
ทํ าการกอ สรางที่วาการอําเภอ 1 หลัง บานพักขาราชการปกครอง 3 หลัง เปน เงิน 1,011,500 บาท ได
ดําเนินการกอสรางในที่ดิน ซึ่งนายบุญทอง สันติกาญจน อุทิศใหเนื้อที่ 25 ไร คิดเปนเงินประมาณ 375,000
บาท ตั้งอยูในหมูที่ 2 ตําบลนาบอน ไดทําการกอสรางโดยบริษัท มิตรไทย จํากัด เปนผูรับจางกอสรางและได
ดําเนินการสรางเสร็จในเดือนตุลาคม 2522 จึงไดยายที่ทําการกิ่งอําเภอมาทํางานที่ที่ทําการอําเภอถาวร เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2522
กิ่ ง อํ า เภอนาบอนได ย กฐานะเป น อํ า เภอนาบอนตามพระราชกฤษฎี ก าตั้ ง อํ า เภอนาบอน
พ.ศ.2524 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 และไดเกิด
เหตุการณสําคัญขึ้น
1) เหตุราย เมื่อแรกตั้ง ไดอาศัยอาคารไมของคุณยศ พันธุพิพัฒน ซึ่งเปนอาคารเรือนแถวสรางดวยไม
2 หอง โดยไมตองเสียคาเชาแตป ระการใด และอาคารนั้นก็ถูกเพลิงไหมวอดวายเมื่อ 9 พฤษภาคม 2520
ตองยายที่ทําการเขาไปอาศัยอยูในโรงเรียนสหมิตรบํารุง รอจนอาคารหลังใหมสรางเสร็จจึงไดเขาทํางานอยาง
เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522
2) อัคคีภัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2525 ที่วาการอําเภอนาบอนประสบอัคคีภัยอีกครั้งหนึ่ง
เอกสารของการศึกษานอกโรงเรียนระบุไววา "ผูกอการรายคอมมิ วนิสต ยกกํา ลั งเข าโจมตีและเผาที่ วาการ
อําเภอเสี ยหายหมดทั้งหลัง ตอจากนั้น กระทรวงมหาดไทย ไดอนุมัติงบประมาณใหสรางที่วาการอําเภอหลัง
ใหม และไดใชเปนที่ทําการในปจจุบันนี้"
นาบอน เปนคําศัพทที่เรียกพื้นที่ลุมระหวางควนที่มีตนบอนขึ้น ซึ่งคนสมัยกอนทํานาเรียกโดยทั่วไปวา
“นาใน” หรือ “นาบอน” ตลาดนาบอน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ที่แปด” ขณะนั้นตําบลนาบอนยังไมมีสถานีรถไฟ
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เมื่อประมาณป พ.ศ.2468 มีชาวจีนฟุโจวจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย กลุมหนึ่ง นําโดย ลิ่งจื้อปอ ลาวฮวาลิ่ง
พางมิงอู กงกวางจั๊ว โดยสารรถไฟจากมาเลเซียมาลงที่สถานีรถไฟทุงสง คางที่ทุงสง 1 คืน จากนั้นตอรถไฟมา
ลงที่สถานีรถไฟคลองจัง และเดินเทามาตั้งชุมชน “ที่แปด” คือสะพานรถไฟจากทุงสงถึงนาบอน เปนสะพานที่
แปด และตอมาไดเรียกชื่อตามหมูบานนาบอนวา “ตลาดนาบอน”ยุคหลัง ๆ เมื่อคนจีนแผนดินใหญอพยพมา
ทํามาหากินกัน คนไทยมักขายที่สวนไปหาที่ทํานา เมื่อยางพาราเขามาในเมืองไทย ปลูกยางพารากันเปนสวน
ใหญ จึงไดสถิติเปนเมืองปลูกยางพารามากที่สุด ในเมืองไทย ตั้งแตป 2508 – 2516 คําวา “นาบอน” จึง
เปนที่รูจักของคนทั่วโลก
1.2 สภาพภูมิศาสตร
1) ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอนาบอนตั้งอยู หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ เปนระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 มีพื้นที่โดยประมาณ 162.17 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
กับอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อ. ชางกลาง จ. นครศรีธรรมราช
อ. ฉวาง
จ. นครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดตอกับ
อ. ทุงสง
จ. นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
อ.ทุงสง
จ. นครศรีธรรมราช
อ.ทุงสง
จ. นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
อ. ทุงใหญ
จ. นครศรีธรรมราช
2) ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่ วไปมี ส ภาพพื้ น ที่ เป น ที่ สู งและเนิ น เขาต า งๆ สลั บ กั บ ที่ ราบบางแห ง เหมาะแก ก ารทํ า สวน
ยางพารา สวนกาแฟ สวนปาลม ทํานาบางเพียงสวนนอย
3) ลักษณะภูมิอากาศ
อํ าเภอนาบอนและอําเภอ-ตั้งอยูในเขตโซนรอน ลมพั ดผา นตลอดปซึ่งทําให อากาศอุน สบาย และมี
ภูเขาในเขตเทือกเขาหลวงทําใหฝนตกชุกตลอดป มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,857.70 ลูกบาศกเมตร ฤดูกาล
มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน มิถุนายน และฤดูฝน ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
มกราคมของปถัดไป โดยปกติฝนจะตกหนักในชวงเดือนธันวาคม
4) ทรัพยากรธรรมชาติ
อําเภอนาบอนเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม
1.3 พื้นที่ ประชากร ศาสนา และภาษา
พื้นที่ = 162.17 ตารางกิโลเมตร
ตําบล = 3 ตําบล
หมูบาน = 34 หมูบาน
เทศบาล = 1 เทศบาล
ชุมชน = 36 ชุมชน
หลังคาเรือน = 4,491 หลังคาเรือน
- เขตเมือง = 956 หลังคาเรือน
- เขตชนบท = 3,535 หลังคาเรือน
องคการบริหารสวนตําบล = 3 แหง
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อสม. = 496 คน (เฉลี่ย 1 คน: 9 หลังคาเรือน)
แกนนําสุขภาพครอบครัว = 3,154
คน
กองทุนยาและเวชภัณฑประจําหมูบาน = 34 กองทุน (ครอบคลุมทุกหมูบาน)
ศสมช. (เขตชนบท) = 32 แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน)
ศสมช. (เขตเมือง) = 2 แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน)
หอกระจายขาว = 34 แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน)
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ = 27,202 คน
รอยละ 99.41
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม = 161 คน รอยละ 0.59
ประชากรนับถือศาสนาคริสตและอื่น ๆ = - คน รอยละ 1.4 สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
น้ํ า ตกคลองจั ง และเดิ น ป า เขาเหมนเป น น้ํ า ตกขนาด 7 ชั้ น ที่ ส วยมากแห ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และภาคใตเกิดจากเทือกเขาเหมน เปนยอดเขาที่สูงเปนอันดับรองจากเขาหลวงและเขานัน
(เทื อ กเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ํา ตกยังเปน ป าที่ส มบู รณ สําหรับการเดิน ป า เขาเหมน มี ลัก ษณะเป น
รูปทรงปรามิด ลาดชัน สูง 1,235 เมตร มีเมฆหมอก ใหสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดป มีพันธุไมปาที่สวยงาม
และมากกวา 300 ชนิด การเดินทางจากตัวเมือง ใชเสนทางสายนครศรีธรรมราช-ทุ งสง ถึงที่สามแยกควน
ไมแดง เลี้ยวเขานาบอน ถนนหมายเลข นศ 2001 ระยะทาง 11 กม.ถึงน้ําตกคลองจัง สําหรับการเดินปาเขา
เหมนตองใชเวลาอยางนอย 2 วัน 1 คืน และชวงเดินปาคือเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน สอบถามรายละเอียดได
ที่ กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอนาบอน
1.5 สภาพสังคม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
1) สังคม
สังคมของชาวอําเภอนาบอนจะมีสองลักษณะคือสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนทีมาอาศัยในอําเภอนา
บอนหลายป ม าแล ว และสั งคมของคนไทยที่ เป น คนดั้ งเดิ มในพื้ นที่ ลั ก ษณะค านิ ย มของสั งคมนาบอนได
เปลี่ยนแปลงไปมาก ตามสภาพสิ่งแวดลอมและกาลเวลา มีการติดตอคาขาย มีโรงงานยางในพื้นที่ สัมพันธกับมี
การพั ฒ นาทางดานเทคโนโลยี ทํา ใหมีการพั ฒ นาอําเภอให เจริญ รุงเรืองมากขึ้น ด วยเหตุนี้จึงทํ าให คานิ ย ม
ตลอดจนประเพณี วัฒ นธรรมของสัง คมไทยเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพของสังคมดว ยไดแ ก ยัง คงยึ ด มั่ น ใน
พระพุทธศาสนา เคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย ที่เปนศูนยรวมจิตใจ เชื่อในเรื่องเหตุผล ความเปนจริง
และความถูกตองมากขึ้นกวาในอดีต แตไมทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปนความเชื่อในอดีตที่ผานมา เชน พิธีเขาโรง
ครู ไหวตายาย ไหวศาลเจา คานิยมในการศึกษาหาความรู นิยมความร่ํารวยและมีเกียรติ เพราะมีความเชื่อที่วา
เงินทองสามารถบันดาลความสุขตอบสนองความตองการของคนได มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง นิยมการบริโภค
นิยมบริโภคของแพง เลียบแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัวเปนการนําไปสูการมีหนี้สิน
มากขึ้ น ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลาย
คน ในการทํางานมักประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิง
กับชายเทาเทียมกัน เริ่มนิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซึ่งเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก นิยม
ภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปน มาก เพราะตองใชใน
การติด ตอ สื่ อ สารทางธุ รกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตํ าราหรือ อิ น เตอรเน็ ต มี ค วามจํา เป น ต อ งมี ความรู ท าง
ภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช
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2) วัฒนธรรม
วัฒนธรรมการชวยเหลือกันการกอตั้งมูลนิธิ ตางของคนเชื้อสายจีน วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
รวมกัน วัฒ นธรรมการชวยเหลือกัน เริ่ม ลดหายไป เริ่มตางคนตางทําของตัวเอง การลงแขก การชวยงานกัน
ลดลง มีการจางงานมากขึ้น
3) ขนบธรรมเนียมประเพณี
การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาแตโบราณ เชน
- ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต
- ประเพณีทาํ บุญวันสารทเดือนสิบ
- ประเพณีเทศกาลงานปดกรีด
- ประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง
- ประเพณีตามคติความเชื่อ เชน การเขาโรงครู โรงพระ และอื่น ๆ เปนตน
1.6 ลักษณะการปกครองและการบริหาร
อําเภอนาบอน ประกอบดวย 3 ตําบล 34 หมูบาน
การบริหารราชการสวนทองถิ่นของอําเภอนาบอน มีดังนี้
- เทศบาล
จํานวน 1 แหง
- องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 3 แหง
ตารางที่ 1 การแบงเขตการปกครองในอําเภอนาบอน
อําเภอ
นาบอน

ตําบล (แหง)
3

หมูบาน (หมู)
34

อบต. (แหง)
3

เทศบาล (แหง)
1

อปท. (แหง)
4

1.7 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
1) การเกษตร
พื้นที่ การเกษตรของอําเภอนาบอน มีป ระมาณ 166,726 ไร ประชากรสวนใหญ ป ระกอบอาชี พ
ทางการเกษตรดังนี้คือ ทําสวนยางพารา สวนปาลม สวนผลไม สวนกาแฟ แตการทํานาเปนการทําเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนเทานั้น
สํ า หรั บ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ และทํ า รายได ห ลั ก ให แ ก ป ระชากร คื อ ยางพารา ปาล ม ผลไม
ชนิดตาง ๆ
2) การปศุสัตว
ประชากรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อการบริโภคและจําหนายบาง เชน โค เปด ไก และสุกร
3) การอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพารา มีโรงงานแปรรูปไมยางพารา และมีกลุมเกษตรกร
ทําสวนยางพารา และมีแรงงานในโรงงานประกอบดวยคนในพื้นที่และแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนดวย
4) การพาณิชย
ประกอบดวย ปมน้ํามัน ตลาดสดเอกชน ธนาคาร
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1.8 การศึกษา
อํ าเภอนาบอนมี โรงเรีย นระดั บ มั ธยมจํา นวน 1 แห ง คื อโรงเรี ย นนาบอน มี โรงเรี ยนขยายโอกาส
จํานวน 2 โรง คือโรงเรียนบานสี่แยก และโรงเรียนบานคลองจัง มีจํานวนโรงเรียน 12 โรง ระดับ การศึกษา
สวนใหญจบระดับประถมศึกษา
1.9 ดานศาสนา
ประชาชนสวนใหญในอําเภอนาบอนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.41 ศาสนาคริสต รอยละ 0.59
โดยมีวัดจํานวน 9 วัด และโบสถคริสต จํานวน 1 แหง ศาลเจา 1 แหง

ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
พื้ น ที่ ที่ อ ยู ในความรับ ผิ ด ชอบของอํ า เภอนาบอน ป ง บประมาณ 2563 รวมทั้ ง หมด 3 ตํ า บล
ประชากรทั้งหมด 19,994 คน จํานวน 7,078 ครัวเรือน ดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและครัวเรือนทั้งหมดแยกรายตําบล ปงบประมาณ 2563
ตําบล
ตําบลนาบอน
ตําบลทุงสง
ตําบลแกวแสน
รวม

ประชากร (คน)
จํานวนครัวเรือน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
3,617
3,848
7,465
2,934
3,209
3,428
6,637
2,261
2,843
3,049
5,892
1,883
9,669
10,325
19,994
7,078
ที่มา : Health Data Center จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนทั้งหมดแยกรายตําบล ปงบประมาณ 2563 พบวา
ตําบลนาบอนมีประชากรมากที่สุด จํานวน 7,465 คน ประกอบดวย 2,934 ครัวเรือน รองลงมาคือตําบลทุง
สง มีป ระชากรทั้ งสิ้น 6,637 คน ประกอบดวย 2,261 ครั วเรื อน และตํา บลแก วแสน มี ป ระชากรทั้งสิ้น
5,892 คน ประกอบดวย 1,883 ครัวเรือน
แผนภู มิ ที่ 1 ป ร ะมิ ด ประชากรแยกตามกลุ ม อายุ อํ า เภอนาบอน จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชป
ปงบประมาณ 2563
มากกวา 100 ป
95-99 ป
90-94 ป
80-84 ป
75-79 ป
70-74 ป
65-69 ป
60-64 ป
55-59 ป
50-54 ป
45-49 ป
40-44 ป
35-39 ป
30-34 ป
25-29 ป
20-24 ป
15-19 ป
10-14 ป
5-9 ป
1-4 ป
นอ ยกวา 1 ป
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บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงาบุคคล
เพราะทั้ งผู บริ หารและผู ป ฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชน จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งานขึ้น มาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมาย
หนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
นาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึง
เปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกัน
กํ า หนดไว เพื่ อ คุ ณ ภาพของการปฏิบั ติง านและความเจริญ ก าวหน าขององค ก ารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) การบริห ารงานบุ ค คลนั บ เป น ภารกิ จที่ สํ าคั ญ ยิ่ งประการหนึ่ ง ของการบริ ห าร
องคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒ นาองคก ารบรรลุตามวัต ถุ ประสงคและเป าหมายที่วางไว
การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวกับตัวบุคคลในองคการนับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน
การบรรจุแตงตั้ง การพัฒ นา การประเมินผลการปฏิบัติง าน ไปจนถึงการใหบุ คคลพ น จากงาน ทั้ งนี้ เพื่อ ให
องคการไดค นดี มีค วามรูค วามสามารถและความประพฤติดีม าปฏิบั ติง านซึ่ ง การที่ อ งค ก ารจะได บุ คคลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ ง านนั้ น จํา เป น ต อ งสร า งเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านจะเป น ข อ มู ล ที่ อ งค ก ารนํ า ไปใช ในการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะทําให
การประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมื อ
ประกอบอีก สวนหนึ่ งขึ้ นมาใช ในการพิจ ารณาประเมิ น ผล ซึ่งหนึ่ งในเครื่อ งมือ ที่ ตอ งใช ก็คื อ มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard) ทั้ งนี้ เพื่ อ ใช เป น เกณฑ ในการเปรีย บเที ย บผลงานระหว า งบุ ค คลที่
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑท่ชี ัดเจนกอน
แลว เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน สํ า หรั บ คํ า ว า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard)สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑ ที่น าพอใจหรืออยูในระดับ ที่ผูป ฏิบัติงานสวนใหญ ทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงานจะเป น
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับ บัญ ชากับผูใตบังคับบัญ ชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิ จารณากํ า หนดมาตรฐานหลาย ๆ ด าน ด วยกัน อาทิ ดา นปริม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จา ยหรื อ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให สว นราชการมี มาตรฐานการปฏิ บั ติง านที่ ชัด เจน อย างเป น ลายลัก ษณ อั กษรที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุขอกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ
ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิ จารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับ จากการกํ าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้น ใชก็พ บวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานการสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได อ ย า งถู ก ต อ ง การเปรีย บเที ย บผลงานที่ ทํ าได กับ ที่ ค วรจะเป น มี ค วามชั ด เจน มองเห็ น แนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
2. ด านการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบั ติงานเป นสิ่งทําให เราเกิ ดความมุงมั่ น ไปสู มาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานที่มงุ ความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ดา นการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิ บัติงานทราบว าผลงานที่มีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุง
งานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอ
การเพิ่มผลผลิต
4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผน
งายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น
5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปน ไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิ บัติงานที่ทําไดกั บมาตรฐานการปฏิ บัติงานมีความชัดเจน และชวยให ผูป ฏิ บัติงานยอรับ ผลการประเมิ น
ไดดีขึ้น
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลั กษณะ
งาน (Job Description)
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น ไมวา
จะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ
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3. ประชุ ม ผู ท่ี เกี่ ย วข อ ง ไดแ ก ผู บัง คับ บั ญ ชา หั วหน าหน วยงานทุ กหนว ยงานและผู ป ฏิ บั ติ งานใน
ตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับ ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ย วกับมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่
กําหนดไว
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
6. พิ จ ารณาปรับ ปรุงหรื อ แก ไ ขมาตรฐานที่ กํ า หนดไวใหม ต ามความเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เกณฑ ข อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา
ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได
2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวน
ใหญมักกําหนดวาคุณ ภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถื อได ประหยัดทั้ งเวลาและ
ทรัพยากร
3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยคุณภาพ
หรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบดังนั้น การกําหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูป ฏิ บัติงานทราบวาตองปฏิ บัติ
อยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจ
ของเพื่อ นรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิ บัติงานสําหรับ ตําแหนงงานตาง ๆ ใน
องคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง
คํ านึ งถึ งสิ่ งสํ า คั ญ บางประการนั่ น ก็ คื อ ต อ งเป น มาตรฐานที่ ผู เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยสามารถยอมรับ ได โ ดยทั้ ง
ผูบังคับบัญ ชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบั ติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือ
หนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน
และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลง
เพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงาน
มีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
กระบวนงาน :
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแตละขั้นตอนออกมาเปนลายลักษณอักษร
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักรวมกันทั้งภายในและภายนอก
๓. เพื่อประกั นความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ สํานักงานสาธารณสุ ขอํา เภอนาบอน
ไดรับมอบหมายใหรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานตามตามภารกิจหลักมีความโปรงใสตรวจสอบได
ขอบเขต
คู มื อ การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอนาบอน คื อ คู มื อ สํ า หรั บ
ปฏิ บั ติ งานตามปฏิ บั ติง านรวมกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งหรือที่ ได รับ
มอบหมาย ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงานเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให
บริหารโครงการที่ ตอ งดํา เนิ น ทั้ งอําเภอ คู มือ ครอบคลุม ขั้น ตอน ๑) รั บ มอบหมายภารกิ จ ตามภารกิจ หลั ก
๒)รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย ๓) จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ ๔) เตรียมขอมูล/การ
นําเสนอของโครงการ ๕) ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน ๖) แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ ๗) จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ฯ ๘) ดําเนินงานกิจกรรม
ตามโครงการ และ ๙) ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ และ ๑๐. สรุปผล/รายงานผลการ
ดําเนิน โครงการ /สิ้นสุดโครงการ ซึ่งรายละเอียดในคูมือนํ าเสนอขั้นตอนในการดําเนิ นงานและผูเกี่ยวของที่
สําคัญ โดยนําเสนอในรูปผังกระบวนการ และสามารถนําคูมือไปประกอบการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
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Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
เพื่อประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักที่งา ยขึ้น จึงแสดงเปนภาพ
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
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กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
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แนวทางการดําเนินงาน
จากแผนผั ง/ขั้น ตอนการ กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานั กงานสาธารณสุขอํ าเภอ
นาบอนไปดําเนินการ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอนโดยภารกิจหลักนี้นับเฉพาะโครงการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมาย
ใหบริหารโครงการที่ตองดําเนินทั้งอําเภอ เนื่องจากเปนโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนปฏิบัติ
โดยตรงตอผูรับบริการ และภาคเครือขาย โดยเมื่อไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติดังนี้.(๑) ลงรับหนังสือ/คําสั่ง โดยงานธุรการ
(๒) เสนอหนังสือ /คําสั่ง เพื่อ สาธารณสุข อํา เภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานใหผู ช วยสาธารณสุ ข
อําเภอกลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตาม โครงการพิเศษ หรือมอบหมายใหบริหาร
โครงการที่ตองดําเนินทั้งอําเภอ ใหปฏิบัติดังนี้.(๑) รวบรวมขอ มู ลของโครงการ เช น ตั ว โครงการ คํ า สั่ ง คู มื อ ที่ เกี่ ย วข อ งตามโครงการที่ ได รับ
มอบหมาย โดยหากขาดสวนใดไปใหติดตามจากผูเกี่ยวของ
(๒) ให ดํ า เนิ น การตามข อ ๑ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๒ วั น ทํ า การ หลั ง จากได รับ มอบหมายจาก
สาธารณสุขอําเภอ ตามขั้นที่ ๑ ขอที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท ารางการปฏิบัติตามโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ ๒ ใหปฏิบัติดังนี้.(๑) ตัวโครงการ คํา สั่ง คูมือที่ เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย มาจั ดทําเปน ร างขั้น ตอน
การจัดกิจกรรมโครงการ ระบุวันเริ่มตน การดําเนินงานแตละขั้นตอน อาจทําเปนแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม
หรือแบบ Time line ที่เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบรายกิจกรรมใหชัดเจน
(๒) ใหดํา เนินการตามขอ ๑ ใหแ ลวเสร็จ ภายใน ๒ วันทําการ หลังจากไดรับ จากไดรับขอ มูลตาม
ขั้นตอนที่ ๒ ขอ ๑
ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมขอมูล/การน าเสนอของโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ ๓ ใหปฏิบัติดังนี้.(๑) จัด ทําเอกสาร ที่ เกี่ย วข อ ง เชน ตัว โครงการ คํ าสั่ ง คู มื อที่ เกี่ย วข อ งตามโครงการที่ ปฏิ ทิ น
เวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line จํานวนชุดตามคณะทํางานที่จะเขาประชุมในขั้นที่ ๕
(๒) จัดทําการนําเสนอ ไดแก ไฟลนาํ เสนอโครงการ (ถาจําเปนตองมี)
(๓) ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม เพื่อเชิญประชุมคณะทํางาน
(๔) ให ดํ าเนินการตามขอ ๑-๓ ให แลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ หลังจากได รับ จากไดรับ เอกสาร
ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ ๓ ขอ ๑

17

ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ แลวใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สงหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม (หนังสือตามขั้นที่ ๔ ขอ ๓)
(๒) จัดประชุมเพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน (จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ)
(2.1) นําเสนอการดําเนินการในที่ประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชน ตัวโครงการ
คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอโครงการ
(ถาจําเปนตองมี) ตามขั้นตอนที่ ๔
(๒.2) รวบรวมมติกรอบการท างาน/ปรับการทํางานจากที่ประชุม
(2.๓) เรียบเรียงมติเปนกรอบ หรือแนวทางการดําเนินโครงการ
(๓) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-๕ วันท าการ (ตามความเรงดวนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๖ แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผเู กี่ยวของทราบ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ ๕ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อลงนาม
(๒) แนบหนังสือตามขอ (๑) ดวยเอกสาร นําเสนอการดําเนินการในที่ประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร
ที่เกี่ยวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time
line และ ไฟลนําเสนอโครงการ (ถาจําเปนตองมี) และ กรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากที่ประชุม
(๓) สงหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของให ผูเกี่ยวของตามโครงการทราบ
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๗ จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ฯ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ที่รับผิดชอบงานพัสดุ เมื่อไดรับงบประมาณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองราชการ
แลว ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ
(๒) จัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ
(๓) มอบพัสดุตามโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการ
(๔) ใหด าเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๘ ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ซักซอมการปฏิบัติกอนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ
(๒) ดําเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และกรอบที่คณะทํ างานทําไว
ตามขั้นที่ ๕
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
โครงการ
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ขั้นตอนที่ ๙ ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ
กรณีเปนโครงการที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการท างานที่เปนงานใหม
หรือไมเคยทํามากอน ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ประชุ ม คณะทํา งาน หรือ หารือ ผูเกี่ย วข อ งถอดบทเรีย นตามโครงการ เพื่ อ หาชอ งทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินโครงการ
(๒) ดําเนินการขั้นนี้ จํานวนรอบของการปรับปรุงงานขึ้นกับความยากงาย และมติของคณะทํางาน
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหดําเนินการตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน
ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ
เมื่อสิ้นสุด กลาวคือกิจกรรมสุดทายของโครงการจบลงใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบ
งาน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ประชุ ม คณะทํา งาน หรือ หารือ ผูเกี่ย วข อ งถอดบทเรีย นตามโครงการ เพื่ อ หาชอ งทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินโครงการ
(๒) เปรียบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคูมือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนเพื่อหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป
(๓) ทําหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามขอ ๒ และขอ ๓
(๔) ให ดํา เนิน การตามข อ ๑ - ๓ ภายในวัน ๑๕ วั นทํ าการ หรือ ตามความเหมาะสมเท าที่ จํา เป น
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บทที่ 4
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ขาราชการในการท างานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมาย
อาญามาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไข
เพิ่ มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจ ริต ตอหน าที่" หมายความว า ปฏิ บั ติ หรือ ละเว น การ
ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่น
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในส วนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญั ติระเบีย บข าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
นั้น มีหลักหรือองคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิ บัติ หน าที่อยู ในสถานที่ ราชการหรื อนอก
สถานที่ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู
ดํารงตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเป นหนาที่ราชการที่ตนตอง
รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะ
เป นการรับ ฝากเป น ทางราชการเพื่อ นําไปสงลงบัญ ชีโดยไดเซ็นรับ หลังใบเสร็จรับ เงิน วา "ได รับ เงิน ไปแล ว"
เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตอ งนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนํา
เงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
2.ได ป ฏิ บัติหน าที่ ราชการโดยมิชอบหรือ ละเว นการปฏิ บัติห น าที่ ราชการโดยมิ ชอบ"ปฏิบัติห น า ที่
ราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
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"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูน้นั ไมปฏิบัติหรืองด
เวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่
จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตอง
พิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผู บังคับบัญชา
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
"ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้น ปฏิ บัติ หรือไมปฏิบัติหน าที่โดย
มิชอบ
"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่
มิใชทรัพยสิน เชน การไดรบั บริการ เปนตน
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน
ไล ออกจากราชการ การนําเงินที่ ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอั นควรปราณีอื่ น ใดไมเปน เหตุ ลดหยอนโทษ
ตามนัยหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2536 รวมทั้ ง
อาจจะถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิ บัติละเวน การปฏิ บัติหนาที่โดยทุจริต
ตามมาตรา 157แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสอง
พันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุก
และยึดทรัพ ย ดังนั้น ขาราชการทุ กคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ ราชการโดยเห็ น แก ประโยชนของ
ประเทศชาติเปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชน
ไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงาน
ใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปน หนวยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน กลาวคือการ
บริหารงานที่ดีจะชวยใหการด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี มีความ
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เป น ไปไดท างเทคนิ ค งบประมาณ และเงื่อ นไขอื่ นใดในระดับ สู งก็ ตามแต ถา การบริห ารจั ดการไม ดี การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได
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ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบั ติงานที่เกี่ยวของกับ การบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภู มิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทํา
การของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขา
ตรวจดูได
- หมวด 6 การปรับ ปรุงภารกิจ ของสวนราชการ มาตรา 33 ให สว นราชการจัดให มี การทบทวน
ภารกิจของตนว าภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ
และสถานการณอื่นประกอบกัน
- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ใน
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับ การบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกั น
ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศให ประชาชนและขาราชการทราบ
เปนการทั่วไปสวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มี
ลักษณะที่สามารถกพหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร.
เห็น วาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให สวนราชการนั้นต องปฏิ บัติก็ได
มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการ
ที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ
ระเบี ย บ ข อบั งคับ หรือ ประกาศนั้น เปนอุป สรรคหรือ กอใหเกิ ดความยุ งยาก ซ้ําซอ น หรือ ความลา ชา
ตอ การปฏิบั ติห น าที่ข องสวนราชการอื่น หรื อ ไม เพื่ อ ดํา เนิ น การปรับ ปรุ งแกไขให เหมาะสมโดยเร็ วต อไป
มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยาง
ยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม
มาตร 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 47 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมิน โดย
คํา นึ งถึงผลการปฏิบั ติงานเฉพาะตัว ของขา ราชการผูนั้ นในตําแหนง ที่ ป ฏิ บั ติ ประโยชน แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ที่
หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น

23
ประมวลจริยธรรมของขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
ขาราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอน เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติป ฏิบัติตนของขาราชการ ลู กจาง และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
ขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้.ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง
ราชการ
1.3 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเต็ ม กํา ลังความรู ความสามารถ โดยคํ านึ งถึ งประโยชน ข องทาง
ราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกหนวยบริการในสังกัด และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยบริการในสังกัดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โดยมุ ง ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของงานเพื่ อ ให เกิ ด ผลดี แ ละเป น
ประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหส าเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
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4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟมเฟ
ุ อยเกินฐานะของตนเอง
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
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาและ
มิติ ข องการดําเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติข อ มู ล ขา วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลั ก ษณะของการ
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้น ฐานของความเทา
เที ย มและมีม าตรฐานเป น หนึ่ งเดีย วมาตรฐานและตัว ชี้วัด ความโปรงใสหน วยงานภาครัฐที่กํ า หนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้.ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางาน
อื่น ๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการ ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใชชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
การดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีห ลัก เกณฑ มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช เกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกลาวเป นตั วแบบในการประเมิ นตนเอง ภายใตพระราชบัญ ญัติ ขอ มูล ข าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใช เกณฑ มาตรฐานและตั วชี้วัดความโปรงใส เป น แบบประเมิ น เพื่ อ
เตรีย มความพรอมในการรองรับ การตรวจประเมินของหนว ยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมิ น ตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหป ระชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชน
และการตรวจสอบการใชอ านาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใสการสงเสริมให ภาคประชาชนเข ามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริ หารจั ดการของ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอ านาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกป ระชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติ
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิ บัติและ
การขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรมโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทาง
การใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่ก าหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดท าระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่ง เป น การสะท อ นให เห็น ถึงเปด เผย การตรวจสอบได แ ละการสง เสริม การเข า ถึง ข อมู ล
ข า วสารของราชการและการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับ ความสมบู รณ ของขอมู ลขาวสารและขั้น ตอนการดําเนิ นการของหน วยงานภาครั ฐในเชิงคุณ ภาพที่ มี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิท ธิภ าพที่เพิ่ มขึ้นการปฏิบั ติงานที่ มีม าตรฐานและประสิท ธิภ าพที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยมีก ารวัด คาของความ
สมบูรณของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
เป น มาตรฐานเกี่ ย วกับ การเป ด เผยให เห็ น ถึ ง ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเป น
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ
การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การติด ตาม และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัด มาตรฐานความโปรงใสดา นการ
ติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก
(External Audit) ที่เปนอิสระ
4. การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปม าตรฐาน
ความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการ
สงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงาน
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป ของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับ แผนงาน งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกั บ
การปฏิบตั ิหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มี ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ภ ายใต ต ามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว ใน
แผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง
แกประชาชนผูมารับบริการ
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วิธีการประเมิน
จากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานก าหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม
หลั กเกณฑ และขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง
การที่ห นวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒ นา ระบบการให คุณ ใหโทษและการจัด ทํ า
กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนด
รูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ
หนาที่ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม
วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒ นาระบบการให คุณ ใหโทษ และการสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ให
โทษแกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับ การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของหน วยงานในภาพรวม เพื่ อให มีติด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑ
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการท างานของหนวยงานกําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการ
ปฏิ บัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิ น พิจารณาจากการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าใหมั่นใจวาการปฏิ บัติงานไดด าเนินการไปตามแผนที่
กํ าหนดไว หรือ ถา จะใหความหมายที่ ชี้ให เห็ น ถึ งบทบาทของผูควบคุ มชั ด เจนขึ้น ก็ ห มายถึง การบั งคั บ ให
กิ จ กรรมต างๆ เป น ไปตามแผนที่ กํา หนดไว จากความหมายดั งกลา วจะเห็ น ได ว าเมื่ อ มี ก ารศึ ก ษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอก าหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะ
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุม ผลการปฏิ บั ติ งาน (Product Control) เป น การควบคุ ม ผลผลิ ต ของโครงการเพื่ อ
จัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control)
และควบคุม ใหผลผลิ ตที่ไดมีลักษณะและคุณ สมบัติตามที่กํา หนดไวเรียกวาการควบคุม คุณ ภาพ (Quality
Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมให โครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุ คลากร (Personal of Staff Control) เป นการควบคุม พฤติก รรมการปฏิบัติงาน
ของ
เจาหนาที่ที่ป ฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ
โครงการควบคุมและบํารุงขวัญเจาหนาที่ ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาที่ดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control)
การควบคุ มทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบั ญ ชีตางๆ ทั้งนี้ เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการ
ใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา
ของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุ ม เท คนิ ค วิ ธี ก ารป ฏิ บั ติ ง าน (Control of Techniques or Procedure) ได แ ก
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้.1. เพื่ อใหแผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชน ในขอนี้นั บ วา เปน วัตถุประสงค ที่
สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปูาหมายถือเปนหัวใจส าคัญ
ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ ไป
ทําไม เมื่อเปนเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุ
สิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก ทําาใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญ กําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการ
จับผิดเพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผู
นิ เทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทํ าให ผูปฏิ บัติงานรูสึกกระตือรือร น
เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ
ก็จะมีมากขึ้น
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4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไม
ดีพออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่
เรียกวา "สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้น
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการ
ลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดย
ปกติโครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปูาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชค าที่ คอนขางจะเปน
นามธรรมสูง เช น คํ า ว าพั ฒ นา ขยาย ปรับ ปรุง กระตุน ยกระดั บ ฯลฯ ซึ่ งทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติงาน หรื อ
แมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุป ระสงคและเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น
เพื่ อ จะได ส ามารถเปรีย บเที ยบและทํา การควบคุมไดกล าวโดยสรุ ปได วา การติด ตามและการควบคุ มเป น
เครื่อ งมื อ สํ า คั ญ ของกระบวนการบริ ห ารและกระบวนการวางแผน ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปตาม
วัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคู
กันไมได มีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมี การติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการ
ควบคุมเพื่ อปรับ ปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกัน ใครหรือหนวยงานใดก็
ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได
**********************************

กลุมงานบริหารทั่วไป
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