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บทท่ี 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการบรหิารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนาที่เปนผูชวยเหลือ
นายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอนาบอน 
และตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 
(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ 
(๓) กํากับ ดูแล ประเมนิผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อําเภอ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 

คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา
เปนระบบและครบถวน คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

- เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการท างานท่ีมีจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
- ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุม

กระบวนการนั้น 
- มักจัดทําขึ้นสําหรบัลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน 
- สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุด

สําเรจ็ขององคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงาน 
ตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของ
แตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพื่อใช
มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตอไป 
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3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวัง
อยางชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคบับัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเร่ืองใดบาง ซึ่งยอมทํา
ใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผล
ใหเกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากย่ิงขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อให
หัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่
แนนอนเดนชัด หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน 
2. เปนขอมลูในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน 
3. เปนคูมือในการสอนงาน 
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน 
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
10. ผูบังคบับัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น 
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได 
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น 
13. ทําใหสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมย่ิงข้ึนได 
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได 
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้ 
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้ 
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น 
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมืv 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน 
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนย่ิงข้ึน 
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคบับัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดยีวกันทั้งหนวยงาน 
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 



3 
 

 

7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ 
8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน 
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได 
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 
11. มีขั้นตอนในการทาํงานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น 
12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย 
13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น 
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในกลุมงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น 
17. สามารถทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง 
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ 
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น 
20. ไดรบัรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีชื่อยอเปนทางการวา สสอ. มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ สาธารณสุขอําเภอมีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับ
บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ 

รูปแบบองคการ 
โครงสรางองคกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย 
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนหนวยบริหารกํากับดูแล สถานบริการปฐมภูมิในพื้นที่อําเภอ 

ไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีสาธารณสุขอําเภอเปนหัวหนา 
และมีขาราชการ พนักกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง แบงการทําางานเปน ๓ กลุมงานไดแก กลุมงานบริหาร
ทั่วไป กลุมงานสนบัสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสรมิและปองกันโรค 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งหนวยบริการอยูในหมูบาน/ตําบล 
มีผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหัวหนา อยูภายใตการกํากับดูแลของสาธารณสุขอําเภอ 

การบริหาร 
ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอนาบอน ซึ่งเรียกวา ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรียกวา “สาธารณสุขอําเภอ” 



4 
 

 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 
ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอนาบอน และตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้.- 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 
(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ 
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อําเภอ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพทมีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอําเภอ ใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 
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บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานอําเภอนาบอน 

 
1.1 ประวัติการปกครอง 
 ประวัติความเปนมา 
 ปรากฏตามทําเนียบขาราชการเมืองนครฯ คร้ังรัชกาลที่ 2 วาในแผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศเคยเปน
แขวง หรือที่เรียกวา "ที่นาบอน" มีนายที่ชื่อขุนโจมธานี รองนายที่ชื่อขุนศักดิ์ "ที่ทุงสง" มีนายท่ีชื่อหมื่นอําเภอ 
ซึ่งอยูในความปกครองของเมืองนครฯ คร้ันตอมาเมื่อ พ.ศ.2440 ไดมีการจัดการปกครองแผนใหม แขวงนา
บอนและแขวงทุงสง ไดตั้งขึ้นเปนตําบลนาบอนและตําบลทุงสง ซึ่งอยูในเขตการปกครองของอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระท่ังวันที่ 9 มิถุนายน 2518 จึงไดรวมพื้นที่ของตําบลนาบอน และตําบลทุงสง 
รวม 2 ตําบล ตั้งเปนกิ่งอําเภอเรียกชื่อวา "กิ่งอําเภอนาบอน" ขึ้นอยูในเขตการปกครองของอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19พฤษภาคม 2518ขณะนั้นยังมิได
กอสรางที่วาการอําเภอ ไดอาศัยเรือนแถวบานเลขที่ 210-211 หมูที่ 2 ตําบลนาบอนของนายยศ พันธุ
พิพัฒน ใชเปนที่ทําการชั่วคราว ไดกระทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2518 โดยนายจาด อุรัสยะนันท 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธีนายชลิต พิมลศิริ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผู
กลาวรายงาน 

ตอมาเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2520 ไดเกิดเพลิงไหมที่วาการก่ิงอําเภอชั่วคราว จึงไดยายที่วาการกิ่ง
อําเภอชั่วคราวไปอาศัยทํางานท่ีโรงเรียนสหมิตรบํารุง (โรงเรียนราษฎร) ในหมูบานเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 20
พฤษภาคม 2520 เปนตนมา จนกระทั่งในปงบประมาณ 2521 กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติงบประมาณให
ทําการกอสรางที่วาการอําเภอ 1 หลัง บานพักขาราชการปกครอง 3 หลัง เปนเงิน 1,011,500 บาท ได
ดําเนินการกอสรางในท่ีดิน ซึ่งนายบุญทอง สันติกาญจน อุทิศใหเนื้อที่ 25 ไร คิดเปนเงินประมาณ 375,000 
บาท ตั้งอยูในหมูที่ 2 ตําบลนาบอน ไดทําการกอสรางโดยบริษัท มิตรไทย จํากัด เปนผูรับจางกอสรางและได
ดําเนินการสรางเสร็จในเดือนตุลาคม 2522 จึงไดยายที่ทําการก่ิงอําเภอมาทํางานท่ีที่ทําการอําเภอถาวร เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 
 ก่ิงอํา เภอนาบอนได ยกฐานะเป น อําเภอนาบอนตามพระราชกฤษฎีกาตั้ งอํา เภอนาบอน  
พ.ศ.2524 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนท่ี 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 และไดเกิด
เหตกุารณสําคัญขึ้น 

1) เหตุราย เมื่อแรกตั้ง ไดอาศัยอาคารไมของคุณยศ พันธุพิพัฒน ซึ่งเปนอาคารเรือนแถวสรางดวยไม 
2 หอง โดยไมตองเสียคาเชาแตประการใด และอาคารนั้นก็ถูกเพลิงไหมวอดวายเม่ือ 9 พฤษภาคม 2520 
ตองยายที่ทําการเขาไปอาศัยอยูในโรงเรียนสหมิตรบํารุง รอจนอาคารหลังใหมสรางเสร็จจึงไดเขาทํางานอยาง
เต็มรูปแบบ เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 

2) อัคคีภัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2525 ที่วาการอําเภอนาบอนประสบอัคคีภัยอีกคร้ังหนึ่ง 
เอกสารของการศึกษานอกโรงเรียนระบุไววา "ผูกอการรายคอมมิวนิสต ยกกําลังเขาโจมตีและเผาที่วาการ
อําเภอเสียหายหมดทั้งหลัง ตอจากนั้น กระทรวงมหาดไทย ไดอนุมัติงบประมาณใหสรางที่วาการอําเภอหลัง
ใหม และไดใชเปนที่ทําการในปจจุบันนี้" 

นาบอน เปนคําศัพทท่ีเรียกพื้นที่ลุมระหวางควนที่มีตนบอนขึ้น ซึ่งคนสมัยกอนทํานาเรียกโดยทั่วไปวา 
“นาใน” หรือ “นาบอน” ตลาดนาบอน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ที่แปด” ขณะนั้นตําบลนาบอนยังไมมีสถานีรถไฟ
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เมื่อประมาณป พ.ศ.2468 มีชาวจีนฟุโจวจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย กลุมหนึ่ง นําโดย ลิ่งจ้ือปอ ลาวฮวาลิ่ง 
พางมิงอู กงกวางจ๊ัว 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) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  อําเภอนาบอนตั้งอยู หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ เปนระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 มีพื้นที่โดยประมาณ 162.17 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
กับอําเภอใกลเคียง ดังน้ี 
   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 
 โดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เปนที่สูงและเนินเขาตางๆ สลับกับที่ราบบางแหง เหมาะแกการทําสวน
ยางพารา สวนกาแฟ สวนปาลม ทํานาบางเพียงสวนนอย 
 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 อําเภอนาบอนและอําเภอ-ตั้งอยูในเขตโซนรอน ลมพัดผานตลอดปซึ่งทําใหอากาศอุนสบาย และมี
ภูเขาในเขตเทือกเขาหลวงทําใหฝนตกชุกตลอดป มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,857.70 ลูกบาศกเมตร ฤดูกาล
มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน มิถุนายน และฤดูฝน ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
มกราคมของปถัดไป โดยปกติฝนจะตกหนักในชวงเดือนธันวาคม 
  4) ทรัพยากรธรรมชาติ 
  อําเภอนาบอนเปนพ้ืนท่ีที่มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม  
  

1.3 พ้ืนท่ี ประชากร ศาสนา และภาษา 
   พื้นท่ี = 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 
   องคการบรหิารสวนตําบล = 3 แหง 
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   อสม. = 496 คน (เฉลี่ย 1 คน: 9 หลังคาเรอืน) 
   แกนนําสุขภาพครอบครัว = 3,154  คน 
   กองทุนยาและเวชภัณฑประจําหมูบาน = 34 กองทนุ (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 
   ประชากรนับถือศาสนาคริสตและอ่ืน ๆ = - คน รอยละ - 
   
 1.4 สถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญ 
 น้ํ าตกคลองจังและเดินป าเขาเหมนเปนน้ํ าตกขนาด 7 ชั้น ที่ สวยมากแหงหนึ่ งของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภาคใตเกิดจากเทือกเขาเหมน เปนยอดเขาท่ีสูงเปนอันดับรองจากเขาหลวงและเขานัน 
(เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณนํ้าตกยังเปนปาที่สมบูรณ สําหรับการเดินปาเขาเหมน มีลักษณะเปน
รูปทรงปรามิด ลาดชัน สูง 1,235 เมตร มีเมฆหมอก ใหสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดป มีพันธุไมปาที่สวยงาม
และมากกวา 300 ชนิด การเดินทางจากตัวเมือง ใชเสนทางสายนครศรีธรรมราช-ทุงสง ถึงท่ีสามแยกควน
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
บอนหลายปมาแลว และสังคมของคนไทยที่เปนคนดั้งเดิมในพ้ืนที่ ลักษณะคานิยมของสังคมนาบอนได
เปลี่ยนแปลงไปมาก ตามสภาพสิ่งแวดลอมและกาลเวลา มีการติดตอคาขาย มีโรงงานยางในพ้ืนท่ี สัมพันธกับมี
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาอําเภอใหเจริญรุงเรืองมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหคานิยม
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมดวยไดแก ยังคงยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา เคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย ท่ีเปนศูนยรวมจิตใจ เชื่อในเร่ืองเหตุผล ความเปนจริง 
และความถูกตองมากขึ้นกวาในอดีต แตไมทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปนความเชื่อในอดีตที่ผานมา เชน พิธีเขาโรง
ครู ไหวตายาย ไหวศาลเจา คานิยมในการศึกษาหาความรู นิยมความรํ่ารวยและมีเกียรติ เพราะมีความเช่ือที่วา
เงินทองสามารถบันดาลความสุขตอบสนองความตองการของคนได มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง นิยมการบริโภค 
นิยมบริโภคของแพง เลียบแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัวเปนการนําไปสูการมีหนี้สิน
มากข้ึน ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน 
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลาย
คน ในการทํางานมักประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิง
กับชายเทาเทียมกัน เร่ิมนิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซึ่งเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก นิยม
ภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนมาก เพราะตองใชใน
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตําราหรืออินเตอรเน็ตมีความจําเปน ตองมีความรูทาง
ภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช 
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2) วัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมการชวยเหลือกันการกอตั้งมูลนิธิ ตางของคนเชื้อสายจีน วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
รวมกัน วัฒนธรรมการชวยเหลือกันเริ่มลดหายไป เริ่มตางคนตางทําของตัวเอง การลงแขก การชวยงานกัน
ลดลง มีการจางงานมากขึ้น 
 3) ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 การสืบทอดศลิปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาแตโบราณ เชน 
   - ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต 
   - ประเพณีทาํบุญวันสารทเดือนสบิ 
   - ประเพณีเทศกาลงานปดกรีด 
   - ประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง 
   - ประเพณีตามคติความเชื่อ เชน การเขาโรงครู โรงพระ และอื่น ๆ เปนตน 

 
1.6 ลักษณะการปกครองและการบริหาร 

  อําเภอนาบอน ประกอบดวย 3 ตําบล 34 หมูบาน  
   การบริหารราชการสวนทองถ่ินของอําเภอนาบอน มีดังนี้ 
    - เทศบาล   จํานวน  1 แหง 
    - องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  3 แหง 
 

ตารางท่ี 1  การแบงเขตการปกครองในอําเภอนาบอน 

อําเภอ ตําบล (แหง) หมูบาน (หมู) อบต. (แหง) เทศบาล (แหง) อปท. (แหง) 
นาบอน 3 34 3 1 4 
 

1.7 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
  1) การเกษตร 
 พื้นที่การเกษตรของอําเภอนาบอน มีประมาณ 166,726 ไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรดังนี้คือ ทําสวนยางพารา สวนปาลม สวนผลไม สวนกาแฟ แตการทํานาเปนการทําเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนเทานั้น 
 สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และทํารายไดหลักใหแกประชากร คือ ยางพารา ปาลม ผลไม 
ชนิดตาง ๆ  
  2) การปศุสัตว 
 ประชากรในพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อการบริโภคและจําหนายบาง เชน โค เปด ไก และสุกร 

3) การอุตสาหกรรม 
 ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพารา มีโรงงานแปรรูปไมยางพารา และมีกลุมเกษตรกร
ทําสวนยางพารา และมีแรงงานในโรงงานประกอบดวยคนในพื้นที่และแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนดวย 
  4) การพาณิชย 
 ประกอบดวย ปมน้ํามัน ตลาดสดเอกชน ธนาคาร 



9 
 

 
 

 

1.8 การศึกษา 
 อําเภอนาบอนมีโรงเรียนระดับมัธยมจํานวน 1 แหง คือโรงเรียนนาบอน มีโรงเรียนขยายโอกาส 
จํานวน 2 โรง คือโรงเรียนบานสี่แยก และโรงเรียนบานคลองจัง มีจํานวนโรงเรียน 12 โรง ระดับการศึกษา
สวนใหญจบระดับประถมศึกษา 

1.9 ดานศาสนา  
 ประชาชนสวนใหญในอําเภอนาบอนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.41 ศาสนาคริสต รอยละ 0.59 
โดยมีวัดจํานวน 9 วัด และโบสถคริสต จํานวน 1 แหง ศาลเจา 1 แหง 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
พื้นท่ี ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของอําเภอนาบอน ปงบประมาณ 2563 รวมทั้งหมด 3 ตําบล 

ประชากรท้ังหมด 19,994 คน จํานวน 7,078 ครัวเรือน ดังน้ี 

ตารางที่ 2  จํานวนประชากรและครัวเรอืนทั้งหมดแยกรายตําบล ปงบประมาณ 2563 

ตําบล 
ประชากร (คน) 

จํานวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง รวม 
ตําบลนาบอน 3,617 3,848 7,465 2,934 
ตําบลทุงสง 3,209 3,428 6,637 2,261 
ตําบลแกวแสน 2,843 3,049 5,892 1,883 

รวม 9,669 10,325  19,994 7,078 
ท่ีมา : Health Data Center จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนท้ังหมดแยกรายตําบล ปงบประมาณ 2563 พบวา 

ตําบลนาบอนมีประชากรมากท่ีสุด จํานวน 7,465 คน ประกอบดวย 2,934 ครัวเรือน รองลงมาคือตําบลทุง

สง มีประชากรทั้งสิ้น 6,637 คน ประกอบดวย 2,261 ครัวเรือน และตําบลแกวแสน มีประชากรทั้งสิ้น 

5,892 คน ประกอบดวย 1,883 ครัวเรือน 

แผนภูมิ ท่ี 1  ประมิดประชากรแยกตามกลุมอายุอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชป 
ปงบประมาณ 2563 

 

 
 

นอยกวา 1 ป
1-4 ป
5-9 ป

10-14 ป
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-59 ป
60-64 ป
65-69 ป
70-74 ป
75-79 ป
80-84 ป
90-94 ป
95-99 ป

มากกวา 100 ป
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึงที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงาบุคคล 

เพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การมอบหมาย
หนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
นาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งท่ีทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึง
เปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกัน
กําหนดไวเพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหาร
องคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  
การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการนับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน 
การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อให
องคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงานซึ่งการท่ีองคการจะไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเคร่ืองมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยท่ัวไปแลว การท่ีจะทําให
การประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือ
ประกอบอีกสวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเคร่ืองมือที่ตองใชก็คือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑที่ชัดเจนกอน
แลว เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองคการไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิ บัติงาน (Performance Standard)สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่ 
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท น้ัน ๆ 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 

2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือ

อยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการอยาง

มีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ

บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุขอกําหนดที่

สําคัญของกระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสราง

แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 

2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน

ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 

ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพ

จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกคร้ัง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุง

งานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอ

การเพ่ิมผลผลิต 

4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผน

งายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น 

5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมิน 

ไดดีข้ึน 

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) 

2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น ไมวา

จะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเง่ือนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย 

หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 
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3. ประชุมผูที่ เก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานใน

ตําแหนงน้ัน ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 

4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้ 
1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา

ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังน้ันงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได 

2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมคีุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวน 
ใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยคุณภาพ
หรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบดังนั้น การกําหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติ
อยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจ
ของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ใน
องคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง
คํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผู เกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยท้ัง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือ
หนวยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน 
และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลง
เพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงาน
มีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชมาใชปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

กระบวนงาน : 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแตละขั้นตอนออกมาเปนลายลักษณอักษร 

2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักรวมกันท้ังภายในและภายนอก 

๓. เพ่ือประกันความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

ไดรับมอบหมายใหรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามตามภารกิจหลักมีความโปรงใสตรวจสอบได 

ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน คือ คูมือสําหรับ

ปฏิบัติงานตามปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงานเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให

บริหารโครงการที่ตองดําเนินทั้งอําเภอ คูมือครอบคลุมขั้นตอน ๑) รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก  

๒)รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย ๓) จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ ๔) เตรียมขอมูล/การ

นําเสนอของโครงการ ๕) ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรบัการทํางาน ๖) แจงแนวทางปฏิบัติ

ตามโครงการใหผูเก่ียวของทราบ ๗) จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานท่ี ฯ ๘) ดําเนินงานกิจกรรม

ตามโครงการ และ ๙) ปรบัปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ และ ๑๐. สรุปผล/รายงานผลการ

ดําเนินโครงการ /สิ้นสุดโครงการ ซึ่งรายละเอียดในคูมือนําเสนอข้ันตอนในการดําเนินงานและผูเกี่ยวของที่

สําคัญ โดยนําเสนอในรูปผังกระบวนการ และสามารถนําคูมือไปประกอบการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของได

อยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 
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Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เพ่ือประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักที่งายขึ้น จึงแสดงเปนภาพ
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
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กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานกังานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
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แนวทางการดําเนินงาน 
จากแผนผัง/ขั้นตอนการ กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

นาบอนไปดําเนินการ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก   
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

นาบอนโดยภารกิจหลักนี้นับเฉพาะโครงการท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมาย
ใหบริหารโครงการท่ีตองดําเนินทั้งอําเภอ เนื่องจากเปนโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนปฏิบัติ
โดยตรงตอผูรับบริการ และภาคเครือขาย  โดยเมื่อไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติดังน้ี.- 

(๑) ลงรับหนังสือ/คําสั่ง โดยงานธุรการ 
(๒) เสนอหนังสือ/คําสั่ง เพื่อสาธารณสุขอําเภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานใหผูชวยสาธารณสุข

อําเภอกลุมงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย  
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตาม โครงการพิเศษ หรือมอบหมายใหบรหิาร

โครงการท่ีตองดําเนินทั้งอําเภอ ใหปฏิบัติดังนี้.- 
(๑) รวบรวมขอมูลของโครงการ เชน ตัวโครงการ  คําสั่ง  คูมือที่ เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับ

มอบหมาย  โดยหากขาดสวนใดไปใหติดตามจากผูเกี่ยวของ  
(๒) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ  หลังจากไดรับมอบหมายจาก

สาธารณสุขอําเภอ ตามข้ันที่ ๑  ขอที่ ๒              
ขั้นตอนท่ี ๓ จัดท ารางการปฏิบัติตามโครงการ  
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เม่ือไดรับขอมูลตามขั้นตอนท่ี ๒  ใหปฏิบัติดังนี้.- 
(๑) ตัวโครงการ  คําสั่ง  คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย มาจัดทําเปนรางขั้นตอน  

การจัดกิจกรรมโครงการ ระบุวันเริ่มตน การดําเนินงานแตละขั้นตอน  อาจทําเปนแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม 
หรือแบบ Time line ที่เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบรายกิจกรรมใหชัดเจน  

(๒) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ  หลังจากไดรับจากไดรับขอมูลตาม
ขั้นตอนที่ ๒  ขอ ๑ 

ขั้นตอนท่ี  ๔ เตรียมขอมูล/การน าเสนอของโครงการ 
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เม่ือไดรับขอมูลตามขั้นตอนท่ี ๓ ใหปฏิบัติดังนี้.- 
(๑) จัดทําเอกสาร ที่เก่ียวของ เชน  ตัวโครงการ  คําสั่ง  คูมือที่ เก่ียวของตามโครงการที่  ปฏิทิน 

เวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line จํานวนชุดตามคณะทํางานที่จะเขาประชุมในขั้นที่ ๕ 
(๒) จัดทําการนําเสนอ ไดแก ไฟลนาํเสนอโครงการ  (ถาจําเปนตองมี)   
(๓) ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม เพื่อเชิญประชุมคณะทํางาน   
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ  หลังจากไดรับจากไดรับเอกสาร

ทั้งหมดจากขั้นตอนท่ี ๓  ขอ ๑ 
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ขั้นตอนท่ี  ๕ ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ แลวใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) สงหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม (หนังสือตามข้ันที่ ๔  ขอ ๓) 
(๒) จัดประชุมเพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน (จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ) 

(2.1) นําเสนอการดําเนินการในท่ีประชุม  โดยใชจัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชน  ตัวโครงการ   
คําสั่ง  คูมือที่เก่ียวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอโครงการ  
(ถาจําเปนตองมี) ตามขั้นตอนท่ี ๔ 

(๒.2) รวบรวมมติกรอบการท างาน/ปรบัการทํางานจากที่ประชุม 
(2.๓) เรียบเรียงมติเปนกรอบ หรือแนวทางการดําเนินโครงการ 

(๓) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-๕ วันท าการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 
ขั้นตอนท่ี  ๖ แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ 
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมลูตามขั้นตอนที่ ๕ ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อลงนาม  
(๒) แนบหนังสือตามขอ (๑) ดวยเอกสาร นาํเสนอการดาํเนินการในที่ประชมุ  โดยใชจัดทาํเอกสาร  

ที่เก่ียวของ เชน  ตัวโครงการ  คําสั่ง  คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time 
line และ ไฟลนําเสนอโครงการ  (ถาจําเปนตองมี)  และ กรอบการทํางาน/ปรบัการทํางานจากท่ีประชุม 

(๓) สงหนังสือพรอมเอกสารที่เก่ียวของให ผูเก่ียวของตามโครงการทราบ  
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 
ขั้นตอนท่ี  ๗ จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ  เตรียมสถานท่ี ฯ   
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ท่ีรับผิดชอบงานพัสดุ เมื่อไดรับงบประมาณ หรือเมื่อยืมเงนิทดรองราชการ 

แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ  
(๒) จัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ 
(๓) มอบพัสดุตามโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการ  
(๔) ใหด าเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ)  
ขั้นตอนท่ี  ๘ ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ซักซอมการปฏิบัติกอนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ  
(๒) ดําเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และกรอบที่คณะทํางานทําไว

ตามข้ันที่ ๕ 
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไวตาม

โครงการ 
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ขั้นตอนท่ี  ๙ ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ 
กรณีเปนโครงการที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการท างานท่ีเปนงานใหม 

หรือไมเคยทํามากอน  ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเกี่ยวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาชองทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนนิโครงการ 
(๒) ดําเนินการข้ันน้ี จํานวนรอบของการปรบัปรุงงานขึ้นกับความยากงาย และมติของคณะทํางาน  

(๔) ใหดําเนนิการตามขอ ๑-๓ ใหดําเนินการตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน 
ขั้นตอนท่ี  ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ 
เมื่อสิ้นสุด กลาวคือกิจกรรมสุดทายของโครงการจบลงใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบ

งาน ใหปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเกี่ยวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาชองทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนนิโครงการ  
(๒) เปรยีบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคูมือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ของสํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอนเพื่อหาทางปรับปรงุประสิทธิภาพการทํางานตอไป 
(๓) ทําหนังสือรายงานผลการดาํเนินโครงการตามขอ ๒ และขอ ๓ 
(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑ - ๓ ภายในวัน ๑๕ วันทําการ หรือตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน
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บทท่ี 4 
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ขาราชการในการท างานโดยเนนผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตยสุจริต  การมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน  สําหรับหนวยงานท่ีมีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชน  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน  เปนตน 

สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว  เชน  ประมวล  กฎหมาย
อาญามาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรอืผูอื่น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่  ทั้งนี้  
เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต  กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติวา  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
นั้น  มีหลักหรือองคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 

1.  มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ  ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได  ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได  การพิจารณาวามีหนาท่ีราชการหรือไม  มีแนวพิจารณาดังน้ี 

1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู
ดํารงตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเร่ืองใด 

1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ที่  ก.พ.จัดทํา 
1.3  พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 
1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการท่ีตนตอง

รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณาเร่ืองประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว  แตมีลักษณะ
เปนการรับฝากเปนทางราชการเพ่ือนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา  "ไดรับเงินไปแลว" 
เชนนี้  ก.พ.วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี  เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนํา
เงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ 

2.ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ"ปฏิบัติหนาที่
ราชการ" หมายความวา  ไดมีการกระทาํลงไปแลว 
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"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา  มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองด
เวนไมกระทําการตามหนาท่ี  การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ีราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่  โดยปราศจากอํานาจหนาที่
จะอางไดตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือขอบังคับ  แตถาเปนเร่ืองปลอยปละ  ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตอง
พิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผูบังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรแีบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

3.  เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
"ผูอ่ืน" หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ  หรือไมปฏิบัติหนาที่โดย 

มิชอบ 
"ประโยชน" หมายถึง  สิ่งท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ  ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่

มิใชทรัพยสิน  เชน  การไดรบับริการ  เปนตน 
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น 
4.  โดยมีเจตนาทุจรติ  การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง

พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร  ในการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา  ขาราชการผูอ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2536  วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเปน  
ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ   
ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้ง
อาจจะถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  
ตามมาตรา  157แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสอง
พันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจําคุก
และยึดทรัพย ดังนั้น  ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติเปนสําคัญ  ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดเล็งเห็นความสาํคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชน
ไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงาน
ใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจรงิ 

ความสําเร็จหรอืลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงาน  กลาวคือการ
บริหารงานที่ดีจะชวยใหการด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไวดี มีความ
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เปนไปไดทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 
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ระเบียบ/ขอบังคับ  ที่บังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- หมวด  5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการ

ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทํา
การของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเขา
ตรวจดูได 

- หมวด  6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวน
ภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม  โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผนดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุมคาของภารกิจ
และสถานการณอื่นประกอบกัน 

- หมวด  7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37  ใน
การปฏิบัติราชการที่เก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน  
ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบ
เปนการทั่วไปสวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มี
ลักษณะท่ีสามารถกพหนดระยะเวลาแลวเสร็จได  หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว  แต ก.พ.ร. 
เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  
มาตรา 42  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ใหสวนราชการ
ที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ  เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอ่ืน  มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก  ซ้ําซอน  หรือความลาชา  
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  
มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเร่ืองเปดเผย  เวนแตกรณีมีความจําเปนอยาง
ยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน  หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน 

- หมวด  8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม  
มาตร 9 (3) แลว  ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
ความคุมคาในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหสวนราชการประเมินโดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ  ประโยชนและผลสัมฤทธ์ิที่
หนวยงานท่ีขาราชการผูน้ันสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ขาราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  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)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี  รวมกัน  พัฒนาชุมชนให

นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอน เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม  ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
ขาราชการ  อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรทัธาจากประชาชนท่ัวไปไวดังนี้.- 

ขอ  1  ความซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจรติ 
1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด  และโปรงใส  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง

ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ 
1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง  และมุงมั่น  แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 

ขอ  2  การมีจิตสํานึกมุงบรกิารและใหคําปรึกษา 
2.1  ใหบริการแกหนวยบริการในสังกัด  และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเตม็ใจ 
2.2  ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยบรกิารในสงักัดไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และครบถวน 

ขอ  3  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3.1  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปน

ประโยชนตอสวนรวม 
3.2 ขยัน  อุทิศตน  และมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหส าเร็จตามเปาหมาย 
3.3  ปฏิบตัิหนาที่ดวยความสามัคค ี มีน้ําใจ  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ขอ  4  การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม 
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4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ขอเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่ 

ขอ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 

ขอ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
6.2  กลาหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ 

ขอ  7  ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ

หนวยงานของรฐัใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาและ 
มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
เปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผล
จากหนวยงานที่เก่ียวของตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  อันจะสงใหการพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ  โดยเปน
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมท้ังการให  การบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐานของความเทา
เทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน  และหนวยงานภาครัฐ  
ดังนี้.- 
ประโยชนตอภาคประชาชน 

1)  ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล  ขาวสารและกระบวนการทํางาน
อ่ืน ๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 

2)  สามารถรบัทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง  ถูกตองและรวดเร็ว 
3)  สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 
4)  มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 
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)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงข้ันตอน
การดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ 

3)  มีหลักเกณฑมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

4)  หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส  เปนแบบประเมินเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

5)  ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  เปนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชน
และการตรวจสอบการใชอ านาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใสการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน  การบริหารงาน  5  ประการ  ไดแก 

1.  การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอ านาจหนาที่ของหนวยงาน 
2.  การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปของหนวยงาน 
3.  การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
4.  การดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  มาตรฐาน

และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดขอโตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปน  การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทาง
การใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน   6  ประการ  ไดแก 

1.  การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน 
2.  การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนท่ีก าหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
3.  การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ 
4.  การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรยีนของประชาชน 
5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
6.  การจัดท าระบบขอมูลทางสถิติและสรปุผลการใหบริการแกประชาชน 
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย  การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ   ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก

ระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดคาของความ
สมบูรณของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน   
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ
การใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การติดตาม และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ติดตามและประเมินผล  5  ประการไดแก 

1.  การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
2.  การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
3.  การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก  

(External Audit) ที่เปนอิสระ 
4.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 
5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐาน

ความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการ
สงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู  ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงาน
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  

กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

1.  มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การปฏิบตัิหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

2.  มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

3.  มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน  หนวยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบรกิารตามแนวทางและ
ระบบท่ีหลากหลาย  เชน  การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน  เปนตน  ทั้งนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตอง
แกประชาชนผูมารับบริการ 
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วิธีการประเมิน 

จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่หนวยงานก าหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม  อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

1.  มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว 
2.  มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
3.  มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 
การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํา

กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  โดยเปนการกําหนด
รูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ
หนาที่ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม  
วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให  คุณ  ใหโทษ  และการสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ใหคุณ/ให
โทษแกบุคลากรในหนวยงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม  เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่  สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร  หลักเกณฑ
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหนวยงาน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ  ประชาชนในการติดตามและ 

ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เชน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
2.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การติดตามและประเมินผลการท างานของหนวยงานกําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระท าใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดด าเนินการไปตามแผนที่

กําหนดไว  หรือถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับให
กิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือขอก าหนดที่วางไว  ผูควบคุมหรือผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว  มิฉะนั้นแลวแผนก็จะ
ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน  5  ประเภทดวยกัน  คือ 
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ

จัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน  เรียกวา  การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) 
และควบคุมใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม  คุณภาพ (Quality 
Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย  คือการควบคุมใหโครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว 

2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของ 
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ
โครงการควบคุมและบํารุงขวัญเจาหนาที่  ความประพฤติ  ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมดานความปลอดภัยของเจาหนาท่ีดวย 

3.  การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก  การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) 
การควบคุมทางดานงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ไดแก  การควบคุมการ
ใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา
ของโครงการเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 

5.  การควบคุ ม เทคนิ ค วิ ธีการป ฏิบั ติ งาน  (Control of Techniques or Procedure)  ไดแก   
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว  สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย   
 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 
ความสําคัญ  ความจําเปน  และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาไดจาก

ประเดน็ตอไปนี้.- 
1. เพื่อใหแผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่

สําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปูาหมายถือเปนหัวใจส าคัญ
ของโครงการ  หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว  เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการน้ีไป
ทําไม  เม่ือเปนเชนนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุ
สิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

2.  ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก  ทําาใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน  หรอืเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได 

3.  ชวยกระตุน  จูงใจ  และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมน้ันไมใชเปนการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ  แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้นผู
นิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน  
เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา  ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
ก็จะมีมากขึ้น 
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4.  ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได  โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไม
ดีพออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสยีหายใหญหลวงได  และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่ 
เรียกวา "สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น 

5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้น   
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง  เชน  โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจกอใหเกิดปญหาการ
ลักลอบตัดไมเถ่ือนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง  เปนตน 

6.  ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น  โดย
ปกติโครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปูาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชค าที่คอนขางจะเปน
นามธรรมสูง เชน  คําวาพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุน  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน  หรือ
แมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน  ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายที่ถูกตองได  เมื่อมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น  
เพ่ือจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมไดกลาวโดยสรุปไดวา  การติดตามและการควบคุมเปน
เครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน  ทําใหการดําเนินการเปนไปตาม
วัตถุประสงค  นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใชควบคู
กันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ  กลาวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว  ก็ตองมีการ
ควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ  และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็
ตามท่ีจะทําหนาที่ควบคมุก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได 

 
********************************** 
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