
 

 

 

 

 

คูมือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ภารกิจ : ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

 



บทที่ 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7       

ไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับ 

ประชาชน ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ข้ันตอน และ 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ” โดยมี

เปาหมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของ 

ภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอนระยะเวลาให 

ประชาชนทราบ  

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จึงไดจัดทํา “คูมือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” โดยคูมือ

การปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับหัวหนาหนวยงานและ

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทบทวนภาระหนาท่ีวายังคงมุงตอความสําเร็จขององคกรโดยสมบูรณอยูหรือไม  

2. เพ่ือจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในการทํางานของแตละงานออกมาเปน         

ลายลกัษณอักษร ใชเปนมาตรฐานการทํางาน และเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางาน ทําใหสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการ

ทํางานใหตรงตามท่ีหนวยงานตองการ 

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ตอองคกรและผูบังคับบัญชา  

1. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน  

2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดระดับตําแหนงงาน  

3. เปนคูมือในการสอนงาน  

4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซาซอน  

5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน  

8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได  

9. การวางแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน  

10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน  

11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได  

12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน  

13. ทําใหหนวยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได  
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14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน  

15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได  

16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้  

17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้ 

18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 

19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน  

20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 

ตอผูปฏิบัติงาน 

1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน  

2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน  

3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน  

4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน  

6. สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได 

7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ  

8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน  

9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามารปรับปรุงงานได  

10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได  

11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน 

12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  

13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  

14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

15 รูขอบเขตสายการบังคับบัญชา ทําใหการประสานงานงายข้ึน  

16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน  

17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง  

18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ  

19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน  

20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีชื่อยอเปนทางการวา สสอ. มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการบริหาร       

สวนภูมิภาค ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2553 สาธารณสุขอําเภอมีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับ บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ 
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รูปแบบองคการ 

โครงสรางองคกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย 

1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนหนวยบริหารกํากับดูแล สถานบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีอําเภอไดแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีสาธารณสุขอําเภอเปนหัวหนา และมีขาราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ แบงการทํางานเปน 3 กลุมงานไดแก กลุมงานบริหาร 

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมและปองกันโรค 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยบริการปฐมภูมิท่ีตั้งหนวยบริการอยูใน หมูบาน/ตําบล              

มี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหัวหนาหนวยงาน อยูภายใตการกํากับดูแลของ สาธารณสุขอําเภอ 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2553

สาธารณสุขอําเภอมีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในอําเภอ ซ่ึงเรียกผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวา สาธารณสุขอําเภอ และตามกฎกระทรวง     

แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ขอ 21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ  

(2) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 

(3) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เข่ือมให

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพภูมีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน สุขภาพ 

(4) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ ใหเปนไปตาม นโยบายของ

กระทรวง 

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของอําเภอโคกสําโรง 

ความเปนมาของอําเภอโคกสําโรง 

  อําเภอโคกสําโรง เดิมเปนเมืองเรียกวา “เมืองละครสามโรง” โดยเหตุวา เม่ือเศรษฐีสรางเมืองนี้ข้ึน     

ไดมีละครเลนประจําอยู 3 โรง มีเนินดินและคูโดยรอบมีวัดเกาๆ ปลักหักพังเหลือแตซากกําแพงอยูหลายแหง และตอมา    

การเรียกชื่อกลายเปน “โคกสําโรง” ตามขอสันนิษฐานท่ีเลาสืบกันมาวา เมืองละครสามโรงนี้รางแลวตามเนินดินเหลานั้น

จะมีตนสําโรงข้ึนอยูมากจึงเรียกกันวา “โคกสําโรง” สมัยรัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 เรียกชื่อวา       

“ก่ิงอําเภอพุคา” มณฑลอยุธยา โดยมีขุนสุรณรงค เปนนายอําเภอ พ.ศ.2342 สมัยหลวงอนุมานสารกรรม (กลิ่น)       

เปนนายอําเภอ ใชชื่ออําเภอวา “ก่ิงอําเภอสระโบสถ” และยกฐานะเปนอําเภอในเวลาตอมา 

 ปจจุบันแบงเขตการปกครองออกเปน 13 ตําบล 137 หมูบาน 14 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 

  1.เทศบาลตําบลโคกสําโรง ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลโคกสําโรง 

  2.องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโคกสําโรง 

  3.องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเกาะแกวท้ังตําบล 

  4.องคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลถลุงเหล็กท้ังตําบล 

  5.องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหลุมขาวท้ังตําบล 

  6.องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหวยโปงท้ังตําบล 

  ๗.องคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคลองเกตุท้ังตําบล 

  ๘.องคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสะแกราบท้ังตําบล 

  ๙.องคการบริหารสวนตําบลเพนียด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเพนียดท้ังตําบล 

  ๑๐.องคการบริหารสวนตําบลวังเพลิง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวังเพลิงท้ังตําบล 

  ๑๑.องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดงมะรุมท้ังตําบล 

  ๑๒.องคการบริหารสวนตําบลวังขอนขวาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวังขอนขวางท้ังตําบล 

  ๑๓.องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวังจั่นท้ังตําบล 

  ๑๔.องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองแขมท้ังตําบล  

 สภาพท่ัวไป อําเภอโคกสําโรง 

 ท่ีตั้งพ้ืนท่ี 

 อําเภอโคกสําโรง ตั้งอยูทางตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของทางจังหวัดลพบุรี 

 เนื้อท่ีและอาณาเขต 

 อําเภอโคกสําโรง มีเนื้อท่ีประมาณ 982.46  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอหนองมวง 

 ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมืองลพบุรีและอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสระโบสถและอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

  ทางทิศตะวันออกเปนท่ีดอน มีภูเขา ปาโปรง อุดมไปดวยไมไผและปาไมเบญจพรรณ สภาพพ้ืนท่ี     

ลาดต่ําลงมาทางดานทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต เปนท่ีราบสูง มีสภาพเหมาะแกการทําไร 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ฤดูรอน  อากาศรอนอบอาวมาก 

  ฤดูฝน  มีฝนตกปานกลาง 

  ฤดูหนาว มีอากาศหนาวปานกลาง 

 สภาพทางสังคม 

 ดานการศึกษา   

  โรงเรียนของรัฐ    46 แหง 

  โรงเรียนเอกชน      3 แหง 

 ดานการสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลของรฐั      1 แหง 

  รพ.สต. / สถานีอนามัย    13 แหง 

  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  144 แหง 

 ดานศาสนาและวัฒนธรรม  

  วัด     74 แหง 

  ประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ ไดแก ประเพณีกําฟา นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร 

  อาชีพ 

   ไดแก เกษตรกรรม (ขาว พืชไร ) หัตถกรรม (ทอผา จักสาน) 
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ตารางแสดง  :  จํานวนประชากรแยกรายตาํบล  อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  ป พ.ศ. 2563   

ตําบล 
จํานวน 

หมูบาน 

จํานวน 

หลังคาเรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

โคกสําโรง 9 5,092 5,879 6,047 11,926 

เกาะแกว 11 1,270 1,780 1,823 3,603 

ถลุงเหล็ก 8 1,083 1,667 1,782 3,449 

หลุมขาว 12 1,150 1,565 1,638 3,203 

หวยโปง 12 3,732 4,884 4,929 9,813 

คลองเกต ุ 10 2,235 3,320 3,209 6,529 

สะแกราบ 15 2,219 3,305 3,415 6,720 

เพนียด 10 2,582 3,445 3,506 6,951 

วังเพลิง 13 2,832 3,786 3,739 7,525 

ดงมะรมุ 12 1,933 2,827 2,838 5,665 

วังขอนขวาง 6 1,662 1,815 1,875 3,690 

วังจั่น 7 1,084 1,425 1,496 2,921 

หนองแขม 13 1,687 2,243 2,294 4,537 

    เทศบาล 7 2,435  2,824 3,063 5,887 

รวม 144 30,996   37,941  38,591 82,419 

ท่ีมา : ฐานขอมูลประชากรจังหวัดลพบุรี (Population กันยายน 2563) 
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ขอมูลบุคลากรดานสุขภาพอําเภอโคกสําโรง 

ตารางแสดง  :  จํานวนบุคลากรดานสุขภาพ  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอโคกสาํโรง  จําแนกตามกลุมวิชาชีพ ป พ.ศ. 2563 

ท่ีมา : ฐานขอมูลบุคลากร เครือขายบริการสุขภาพอําเภอโคกสําโรง ณ กันยายน 2563 

หนวยงาน แพทย 
ทันต

แพทย 
เภสัชกร 

พยาบาล

วิชาชีพ 
นวก.สธ. จพ.สสช. จพ.ทันต ฯ 

แพทย

แผน

ไทย 

อ่ืน ฯ รวม 

รพ.โคกสาํโรง 15 7 10 100 5 3 4 2 159 305 

สสอ.โคกสําโรง - - - 1 6 2 - - 1 10 

เทศบาล - - - 1 - - - - 2 3 

รพ.สต.      

เกาะแกว - - - 1 1 - - 

- 

- 2 

รพ.สต.       

ถลุงเหล็ก - - - 1 1 1 - 

- 

- 3 

รพ.สต.      

หลุมขาว - - - - 1 1 - 

- 

- 2 

รพ.สต.หวยโปง                            - - - 2 - 3 1 1 - 7 

รพ.สต.     

คลองเกต ุ - - - 1 - 2 - 

 

- 3 

รพ.สต.    

สะแกราบ - - - 1 2 1 1 

 

- 5 

รพ.สต.เพนียด - - - 1 1 1 1  - 4 

รพ.สต.      

บานรักไทย - - - 1 2 - - 

 

- 3 

รพ.สต.วังเพลิง - - - 2 2 2 1 - - 7 

รพ.สต.        

ดงมะรมุ - - - 1 1 1 - 

 

- 3 

รพ.สต.       

วังขอนขวาง - - - 1 - 2 1 

 

- 4 

รพ.สต.วังจั่น - - - 1 2 - 1  - 4 

รพ.สต.    

หนองแขม - - - 2 1 1 1 

 

- 5 

รวม          370 
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โครงสรางองคกร 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เปนสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ

อําเภอ มีการควบคุม กํากับ ดูแล ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง มีการ          

จัดประชุมประจําเดือน เพ่ือแจงนโยบายสําคัญและติดตามงานเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการประชุม

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (คปสอ.) มีผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกสําโรงเปนประธาน     

คปสอ. และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบยุทธศาสตรหลักของ คปสอ. โดยแบงเปน 4 ยุทธศาสตร เพ่ือขับเคลื่อน             

การดําเนินงานดานสาธารณสุขท่ีเปนปญหาและรวมพัฒนางาน รวมถึงรวมพัฒนาระบบบริการในภาพรวมขององคกร      

ระดับอําเภอ คปสอ. มีความสําคัญในการเชื่อมตอระหวางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (สสอ.) โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทําหนาท่ีประสานงานแนวราบ นอกจากนี้มีการแตงตั้ง

คณะทํางานตางๆ เพ่ือชวยทํางานเฉพาะกิจ หรือชวยใหคําแนะนําปรึกษาตอภารกิจ เฉพาะดานท่ีเก่ียวของท้ัง 3 กลุม  

ไดแก กลุมงานบริหาร กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

โครงสรางการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง มีการบริหารจัดการตรวจสอบควบคุมกํากับ   

โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบบริหารงานของทุกหนวยบริหารงานและหนวยบริการ

ทุกแหง เพ่ือความถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ ความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เพ่ือมอบหมายงานและ

ติดตามงาน รวมท้ังบูรณาการรวมกันใหแตละสวนราชการไดรายงานผลประจําเดือนและประจําป รวมท้ังติดตาม

ประเมินผลอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ ประกอบดวยดานการปฏิบัติงาน      

ตามภารกิจ ดานบุคลากร ดานขอมูลขาวสาร และดานการกํากับท่ีดี 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ใหมีการควบคุม กํากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ

ยาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในการใชยาของ

ผูบริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2 พระราชบัญญัติอาหาร พศ.2522. 

 

ควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุงคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ 

ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเนนไปท่ีเรื่องของการขออนุญาต การ

ตรวจสอบ การข้ึนทะเบียน รวมท้ังในเรื่องของการโฆษณา

เก่ียวกับอาหารดวย 

กระทรวงสาธารณสุข 

3 พระราชบัญญั ติ วิชาชีพ เวชกรรม   

พ.ศ.2525 

เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุมครองความ

ปลอดภัยของประชาชนใหรัดกุมยิ่งข้ึน 

แพทยสภา 

4 พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการ   

ผดุงครรภ พ ..2528ศ  

บุคลากรดานวิชาชีพตองมีใบประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

สภาพยาบาล 

 

5.พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ 2535 

และแกไขเพ่ิมเติม 

การควบคุมและกํากับดูแลเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม เชน 

การกําจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอย เหตุรําคาญ กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

6.พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ป 2533 เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี  หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน

เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ   

กระทรวงสาธารณสุข 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหาสาระสาํคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

7.พรบ .คุมครองสุขภาพผู ไมสูบ บุหรี่       

ป 2535 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี  หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน

เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  โดยกําหนด

สถานท่ีสาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100 % 

กระทรวงสาธารณสุข 

8.พรบ.วิชาชีพทันตกรรม ป 2537 เพ่ือควบคุมผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา 

 9 .พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ ..ศ 2540 การเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบ

การดําเนินงานของภาครัฐ ภายใตสิทธิหนาท่ีในการรับรูขาวสาร

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ ..ศ 2540 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

  10 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา     

     คุณภาพชีวิตคนพิการ พ ..2540ศ  

กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคน

พิการเพ่ือมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

พ่ึงตนเองได 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษย 

11. พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ 

2542 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เชน การตรวจโรค การ

วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและฟนฟู

สุขภาพ  การผดุงครรภ 

กระทรวงสาธารณสุข 

  12. พระราชบัญ ญั ติ คุ มครองและ

สงเสริมภูมิปญญการแพทยแผนไทย 

2542 

เพ่ือใหมีมาตรการคุมครองและสงเสริมใหเอกชน ชุมชนและ

องคกรเอกชนตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพรและมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

กระทรวงสาธารณสุข 

13.พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ ..2545  

ใหบริการตามสิทธิท่ีระบุใน พ .ร.บ .จัดบริการใหไดมาตรฐาน สป.สช. 

14. พรบ. คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 คุมครองเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึง

ผูท่ีสมรส โดยมีการจดทะเบียนสมรสชอบดวยประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยแลว แตไมนับรวมการสมรสโดยพฤตินัย 

กระทรวงการพัฒ นา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

กระท รวงมห าด ไท ย

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงยุติธรรม 

15.พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ผูสูงอายุมีสิทธ์ิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 

ในดานการบริการทางการแพทย และดานอ่ืนๆ 

กระทรวงการพัฒ นา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

16.พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ.2550 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี  หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน

เสี ย ได ใชป ระโยชน  ในการควบคุมการบริ โภค เครื่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอล 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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บทที่ 3 

การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีองคการจะนํามาใชในการ บริหารงานบุคคล เพราะ

ท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมี

เครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การมอบหมายหนาท่ีและการสั่งการสามารถ     

ทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและ

หลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐาน     

ท่ีกําหนดไวถือเปนสิ่งท่ีทาทายท่ีทําใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน 

เนื่องจากผูปฏิบั ติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสูมาตรฐาน              

การปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหารไดรวมกันกําหนดไว เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนา

ขององคการ 

มาตรฐานการปฏิบัติ งาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่ ง      

ประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีวางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคล    

มาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ท้ังนี้เพ่ือให

องคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซ่ึงการท่ีองคการจะไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 

ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคการ

นําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน 

และการใหพนจากงาน โดยท่ัวไปแลวการท่ีจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและ

เชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผลซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือ    

ท่ีตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงาน

ระหวาง บุคคลท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑ        

ท่ี ชัดเจนกอนแลว เม่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองคการได กําหนด

ไว มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรือ     

อยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ พิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน 

ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน   

บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตอง

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

2. เพ่ือใหการทํางานไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึน

ใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน การพัฒนาการปฏิบัติงานให

เกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 

2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงม่ันไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานท่ีมี

ความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะ พยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิด  

ความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมีคุณภาพจะตองปฏิบัติ

อยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนา

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต 

4. ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องท่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงาน ตามแผนงายข้ึนและ

ควบคุมงานไดดีข้ึน 

5. ดานการประเมินผล การปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานท่ีทําได

กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินไดดีข้ึน 

ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job 

Description) 

2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนง นั้น ไมวาจะเปน

ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ีตั้งไวตองไมขัดกับ นโยบาย หลักเกณฑหรือ

ระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 

3. ประชุมผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงาน ในตําแหนงนั้นๆ 

เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 

4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของ มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 
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คุณภาพของงาน ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะ ใชเวลาปฏิบัติ    

มากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย ปริมาณหรือระยะเวลา       

ท่ีปฏิบัติได 

2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญ      

มักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามเปาหมายประหยัดท้ังเวลาและ 

ทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย คุณภาพหรือปริมาณ 

แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ 

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา

ตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจ

ของเพ่ือนรวมงาน อยางไรก็ตามเพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ ในองคการมีความ

เหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาท่ี การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ   

บางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานท่ีผูเก่ียวของทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

เห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ลักษณะงานท่ีกําหนด

ไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอ่ืนๆ ท่ีสามารถวัดไดมีการบันทึกไวให เปน            

ลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนท่ีรับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตอง  

สามารถเปลี่ยนแปลงไดท้ังนี้  ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน           

การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใช

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

กระบวนงาน : ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแตละข้ันตอนออกมาเปนลายลักษณอักษร  

2 เพ่ือใหเกิดความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักรวมกันท้ังภายในและภายนอก 

3. เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง         

ไดรับมอบหมายใหรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามตามภารกิจหลักมีความเปนธรรม  โปรงใส ตรวจสอบได 

ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรงคือ คูมือสําหรับปฏิบัติงาน      

ตามการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เปนการ

ปฏิบัติงานเม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให บริหารโครงการท่ีตองดําเนินการท้ัง

อําเภอ ซ่ึงรายละเอียดในคูมือนําเสนอข้ันตอนในการดําเนินงาน และผูเก่ียวของท่ีสําคัญ โดยนําเสนอในรูปผังกระบวนการ 

และสามารถนําคูมือไปประกอบการปฏิบัติงานใน สวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 
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กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

1. รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 

2. รวบรวมขอมูลของโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

3. จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ 

4. เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ 

5. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 

6. แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเก่ียวของทราบ 

7. จัดซ้ือจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานท่ี ๆ 

8. ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ  

9. ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ 

10. สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ 

แนวทางการดําเนินงาน 

จากข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง นําไปดําเนินการ 

10 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

โดยภารกิจหลักนี้นับเฉพาะ โครงการท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือ มอบหมายใหบริหาร

โครงการท่ีตองดําเนินการท้ังอําเภอ เนื่องจากเปนโครงการท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรงปฏิบัติโดยตรงตอ

ผูรับบริการ และภาคีเครือขาย โดยเม่ือไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลงรับหนังสือ/คําสั่ง โดยงานธุรการ 

(2) เสนอหนังสือ/คําสั่ง เพ่ือสาธารณสุขอําเภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงาน

ท่ีเก่ียวของดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี ๒ รวบรวมขอมูลของโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายใหบริหาร

โครงการท่ีตองดําเนินท้ังอําเภอ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) รวบรวมขอมูลของโครงการ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย โดยหาก

ขาดสวนใดไปใหติดตามจากผูเก่ียวของ 

(2) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ หลังจากไดรับมอบหมายจาก สาธารณสุขอําเภอ 

ตามข้ันท่ี 1(2) 

ข้ันตอนท่ี ๓ จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/กลุมงาน เม่ือไดรับขอมูลตามข้ันตอนท่ี 2 ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) โครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย มาจัดทําเปนรางข้ันตอน การจัดกิจกรรม

โครงการ ระบุวันเริ่มตน การดําเนินงานแตละข้ันตอน อาจทําเปนแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือ แบบ Time line ท่ี

เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบรายกิจกรรมใหชัดเจน 
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(2) ใหดําเนินการตามขอ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 2 วันทําการ หลังจากไดรับจากไดรับขอมูลตามข้ันตอนท่ี 2(1) 

ข้ันตอนท่ี ๔ เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เม่ือไดรับขอมูลตามข้ันตอนท่ี 3 ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดทําเอกสาร ท่ีเก่ียวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ี ปฏิทิน เวลา/กิจกรรม หรือ

แบบ Time line จํานวนชุดตามคณะทํางานท่ีจะเขาประชุมในข้ันท่ี 5 

(2) จัดทําการนําเสนอ ไดแก ไฟลนําเสนอโครงการ (ถาจําเปนตองมี) 

(3) ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม เพ่ือเชิญประชุมคณะทํางาน 

(4) ใหดําเนินการตามขอ 1-3 ใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับจากไดรับเอกสาร ท้ังหมดจาก

ข้ันตอนท่ี 3(1) 

ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 แลวใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) สงหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม (หนังสือตามข้ันท่ี 4(3))  

(2) จัดประชุมเพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน (จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ) 

     1. นําเสนอการดําเนินการในท่ีประชุม โดยใชจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือ          

ท่ีเก่ียวของตามโครงการ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอโครงการ (ถา จําเปนตองมี) ตาม

ข้ันตอนท่ี 4 

     2. รวบรวมมติกรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากท่ีประชุม 

     3. เรียบเรียงมติเปนกรอบ หรือแนวทางการดําเนินโครงการ ใหแลวเสร็จภายใน 1-5 วันทําการ (ตามความ

เรงดวนของโครงการ) 

ข้ันตอนท่ี 6 แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเก่ียวของทราบ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เม่ือไดรับขอมูลตามข้ันตอนท่ี 5 ใหปฏิบัติ ดังนี้  

(1) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพ่ือลงนาม 

(2) แนบหนังสือตามขอ (1) ดวยเอกสาร นําเสนอการดําเนินการในท่ีประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร ท่ีเก่ียวของ 

เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ี ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอ

โครงการ (ถาจําเปนตองมี) และ กรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากท่ีประชุม 

(3) สงหนังสือพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของให ผูเก่ียวของตามโครงการใหแลวเสร็จภายใน 1-5 วันทําการ (ตามความ

เรงดวนของโครงการ) 

ข้ันตอนท่ี 7 จัดซ้ือจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานท่ี ๆ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ผูท่ีรับผิดชอบงานพัสดุ เม่ือไดรับงบประมาณ หรือเม่ือยืมเงินทดรองราชการ แลว ให

ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามโครงการ 

(2) จัดซ้ือจัดจางพัสดุตามโครงการ 

(3) มอบพัสดุตามโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการ  

(4) ใหดําเนินการตามขอ 1-3 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 
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ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) ซักซอมการปฏิบัติกอนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ 

(2) ดําเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time Line และกรอบท่ีคณะทํางานทําไว ตามข้ันท่ี 5 

(3) ใหดําเนินการตามขอ 1-2 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ (หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามโครงการ) 

ข้ันตอนท่ี 9 ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ 

กรณีเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมตอเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการทํางานท่ีเปนงานใหม หรือไมเคย

ทํามากอน ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเก่ียวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาชองทางในการ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินโครงการ 

(2) ดําเนินการข้ันนี้ จํานวนรอบของการปรับปรุงงานข้ึนกับความยากงาย และมติของคณะทํางาน 

(3) ใหดําเนินการตามขอ 1-2 ใหดําเนินการตามความเหมาะสมเทาท่ีจําเปน  

ข้ันตอนท่ี 10 สรปุผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ 

เม่ือสิ้นสุด กลาวคือกิจกรรมสุดทายของโครงการจบลง ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงานใหปฏิบัติ 

ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเก่ียวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาชองทางในการ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินโครงการ 

(2) เปรียบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคูมือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เพ่ือหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป 

(3) ทําหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามขอ 2 ภายในวัน 15 วันทําการ หรือตามความเหมาะสม    

เทาท่ีจําเปน 
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บทที่ ๔ 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ และ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ ขาราชการ      

ในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการใหบริการ ประชาชน สําหรับ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา      

มาตรา 1 (1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) "ทุจริตตอหนาท่ี" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง

หรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตน  

มิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหา ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน 

ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน        

พ.ศ.2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต เปนการ กระทําผิดวินัย

อยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองคประกอบ    

ท่ีพ่ึงพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานท่ีราชการ 

ก็ได ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นไมจําเปน

จะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณาวา     

มีหนาท่ีราชการหรือไม มีแนวพิจารณา ดังนี้ 

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารง 

ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด 

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ี ก.พ.จัดทํา  

1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 

1.4 พิจารณาจากพฤตินัยท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตนตองรับผิดชอบ เชน 

ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไมมีหนาท่ีรับสงเงิน แตไดรับฝากเงินจากพยาบาลผูมีหนาท่ี      

รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการ เพ่ือนําไปสง

ลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวา แผนกธุรการผูนั้นมีหนาท่ีราชการ     

ท่ีตองนําเงินสงลงบัญชี เม่ือไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปน การทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
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2. ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  

"ปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว 

"ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวน        

ไมกระทําการตามหนาท่ี การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีนั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ

ก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตามหนาท่ี โดยปราศจากอํานาจหนาท่ีจะอาง ไดตามกฎหมาย      

กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ ปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะ

เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา มติ ของ

คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

3. เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได "ผูอ่ืน" หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการ   

ผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

"ประโยชน" หมายถึง สิ่งท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซ่ึงอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสิน 

เชน การไดรับบริการ เปนตน 

"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 

4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือไมนั้นจะตอง พิจารณา 

ลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาท่ี ราชการหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรไดซ่ึงหากการ สอบสวนพิจารณาไดวา 

ขาราชการผูอ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ วันท่ี 21 ธันวาคม 2536 วา     

การลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ ซ่ึงควรลงโทษเปน ไล ออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแลว

มาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัย หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร.0205/

ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 รวมท้ังอาจจะถูกยึด ทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน       

ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดอาญาฐานเปน       

เจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดย มิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือ

ปรับตั้งแตสองพันถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมท้ังอาจจําคุกและ ยึดทรัพย ดังนั้น 

ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาท่ีราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ เปนสําคัญ ใหสมกับการ

เปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซ่ึงเปนปญหาท่ี

ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือ

ประชาชนอยางแทจริง และมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถ     

ตรวจสอบได เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงคเพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
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ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงานกลาวคือ การบริหารงาน

ท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละข้ันตอนของการ

ดําเนินงานและในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ จะออกแบบไวดี มีความเปนไปไดทางเทคนิค 

งบประมาณ และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงคได 

ระเบียบ/ขอบังคับ ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

- หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการ ประชาชนหรือ

การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการ

ดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบ

เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูได 

- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ ของตนวา

ภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย

ของคณะรัฐมนตร ีกําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ อ่ืนประกอบกัน 

- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา 37 ในการ ปฏิบัติ

ราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป สวนราชการใดมิได

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะท่ีสามารถ กําหนดระยะเวลา       

แลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลา ท่ีลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.     

จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบั ติก็ได มาตรา 42 เพ่ือใหการ ปฏิบัติราชการเปนไปอยาง               

มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพ่ือใช

บังคับกับสวนราชการอ่ืน มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด     

ความยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข        

ใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณี        

มีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความ ม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิ สวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน 

- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตร 9 (3) 

แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนดมาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพ่ือ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้น    

ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน ประโยชน และผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พ.ศ.2561 

ขอ 3 ขาราชการทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลาง

ทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก   

10 ประการดังนี้ 

1) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ ซอน 

5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยู          

คูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง     

เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ใหมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการ

ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว ดังนี้ 

 ขอ 1 ความซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

                 1.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

                 1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  

                 1.3 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

                 1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงม่ัน แกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 

 ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 

                2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย ความเต็มใจ 

                2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน  

ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

              3.1 ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม  

              3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย  

              3.3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 

              3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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ขอ 4 การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 

              4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 

              4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี  

ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

              5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง  

              5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 

              5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  

ขอ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

              6.1 ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน  

              6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

              6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนขาราชการ  

          ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

              7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

              7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ หนวยงาน  

ของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ มิติของการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียม ความพรอม         

ดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนสวนท่ี สนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจาก หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนดินและการใชสิทธิ     

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ    

เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ บริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริม 

ใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และ

รวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและ             

มีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการท่ีหนวยงานภาครัฐได ดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก ฝายรวมท้ังการให การบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐานของความ

เทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่ งเดียวมาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี ้

ประโยชนตอภาคประชาชน 

1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอ่ืนๆ จาก

เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ 

2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว  

3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได  
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4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 

5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในกาดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช ชอง

ทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.

2540 

2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการ 

ดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ 

3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังกลาว

เปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพ่ือเตรียมความพรอม 

ในการรองรบัการตรวจประเมินของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก ในการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ 

ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดง ถึงความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ โปรงใส 

การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด

มาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก 

1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัตกิารประจําปของหนวยงาน 

3. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด         

ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  

เปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดยความซ่ือสัตย

สุจริต ไมมีการเลือกปฏิบัติ และการขจัดขอโตแยงท่ีไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการ

การเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส

ดานการ ใหบริการแกประชาชน 5 ประการ ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 

2. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

3. การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ  

4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
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5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 

ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผยการตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

การประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของขอมูล

ขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมีความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน

และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน โดยวัดคาของความสมบูรณของ 

กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผลเปนมาตรฐาน เก่ียวกับ

การเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑ และตัวชีวัดสําหรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน การจัดใหมีกลไก

การตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระ การใหความรูความเขาใจ เก่ียวกับการติดตามและประเมินผล

และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัด

มาตรฐานความโปรงใส 

การติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก 

1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

2. การจดัใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 

3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก (External 

Audit) ท่ีเปนอิสระ 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ โปรงใส

ดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม สิทธิการเขาถึง

การรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา ศักยภาพของระบบ

ขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซ่ึงเปนไปตาม พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมินพิจารณาจากการ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน/งบประมาณความ/ความรับผิดชอบ

และระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ หนวยงานเกณฑมาตรฐาน

การประเมิน ดังนี้ 

1. มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ ปฏิบัติ

หนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

2. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ การ

ประจาํป 

3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา แผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 
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หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชน 

ตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเปนการใหบริการตามแนวทางและระบบท่ีหลากหลาย 

เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ หนวยงาน เปนตน 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ วิธีการประเมินจากการ

ใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอน          

ท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ๓. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 

การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม การเสริมสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการ

พิจารณาใหโทษแกบุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมท้ัง          

การสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือเปน การสงเสริมใหบุคลากร   

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม 

วิธีการประเมิน พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษและการสราง       

ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษ          

แกบุคลากรในหนวยงาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพ่ือใหมีติดตามประเมินผล    

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการ 

กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมท้ังมีการ

กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวและมีการเผยแพรหลักเกณฑตัวชี้วัดและ วิธีการประเมิน

ใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการ

ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ ติดตาม

และประเมินผลการทํางานของหนวยงานกําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานใหเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

3. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํา รายงานผล

การประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ ดําเนินการตามแผน   

การปฏิบัติการประจําป 

4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงานท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/

ขอมูลท่ีตองการ 
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว หรือ

ถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผน    

ท่ีกําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง 

กรอบ หรือขอกําหนดท่ีวางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ           

ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ ควบคุมให  

ผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอนี้

รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได ปริมาณและคุณภาพ        

ตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ เจาหนาท่ี

ท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ ควบคุมและ

บํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน ความปลอดภัยของ

พนักงานดวย 

3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ ควบคุม

ทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการ เสียคาใชจาย

ต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใชจาย

ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ โครงการเพ่ือให

เกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 

5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม กํากับ

ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะตอง

ควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสงเสริม ประชาธิปไตย หรือ

โครงการพัฒนาชนบท เปนตน 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็นตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุด    

ของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของ โครงการ หากไมมี

การยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม เม่ือ เปนเชนนี้ การติดตามและ

ควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งท่ีมุงหวัง ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่ง

ของผูบริหารโครงการ 
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2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ เสนอแนะ

เทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพใหซ่ึงจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทําใหสามารถนํา

ทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได 

3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด เพ่ือลงโทษ 

แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน และผูควบคุมงานท่ีดี

มักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพ่ีเลี้ยง มาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีก

แรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ      

อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณท่ี เรียกวา       

"สายเกินแก" ก็จะไมเกิดข้ึน 

5. ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น ผูบริหาร  

จะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน การปองกันแกไข

ไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบ ตัดไมเถ่ือนโดยใช      

ถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน 

6. ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน โดยปกติ โครงการ

ตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําท่ีคอนขางจะเปนนามธรรมสูง เชน คําวา  

พัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระท่ังผูบริหารมอง ไมเห็นเปาหมาย         

ไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได เม่ือมีการติดตามและควบคุมโครงการ จะตองมีการทําให

วัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตางๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือจะไดสามารถเปรียบเทียบ และทําการควบคุมได 

กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ กระบวนการ

วางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายท่ีกําหนดไวการติดตามและการ ควบคุมนั้นเปนกิจกรรม    

ท่ีเก่ียวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเม่ือมีการติดตาม ดูผลการทํางานวาเปนอยางไร

แลวก็ตองมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางท่ีตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใด  

ก็ตามท่ีจะทําหนาท่ีควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม สามารถควบคุมอะไรได 
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แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

งานท่ีใหบริการ การออกหนังสือรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสุขภาพภาคประชาชน 

 

ขอบเขตการใหบริการ  

 สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

            โทรศัพท 0 3644 1103 

            เว็บไซต www.kssrrt.com 

            เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

1.รับเอกสารจาก อสม. (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้  

1.1 แบบคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล  

1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของตนเองและญาติสายตรง) จํานวน 2 ชุด  

1.3 สําเนาบัตรประจําตัว อสม. จํานวน 2 ชุด  

1.4 พิมพหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล  

2. เสนอขอ อนุมัติ/ลงนาม สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง (ใชเวลา 15 นาที)  

 2.1 เสนอสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง หรือ ผูปฎิบัติราชการแทน ลงนาม  

3. มอบหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ (ใชเวลา 1 นาที)  

 3.1 นําหนังสือรับรองรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลฯ ให อสม.  

3.2 นําสําเนาหนังสือรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลฯ เขาแฟมเอกสาร  

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 1.รองเรียนดวยตนเอง ไดท่ี งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขท่ี 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120  

 3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103   

 4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  
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งานท่ีใหบริการ การข้ึนทะเบียนสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานหลักประกันสุขภาพ 

 

ขอบเขตการใหบริการ  

 สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

            โทรศัพท 0 3644 1103 

            เว็บไซต www.kssrrt.com 

            เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

1.รับเอกสารจากผูขอข้ึนทะเบียน (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้  

1.1 แบบคําขอข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) 

1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขอข้ึนทะเบียน) จํานวน 1 ชุด  

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 1 นาที)  

3. เจาหนาท่ีลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) (ใชเวลา 10 นาที)  

4. รอแจงผลการข้ึนทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (ใชเวลา 15-30 วัน) 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 1.รองเรียนดวยตนเอง ไดท่ี งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขท่ี 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120  

 3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103   

 4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตผลิตภัณฑดานอาหาร  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานคุมครองผูบริโภค 

 

ขอบเขตการใหบริการ  

 สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

            โทรศัพท 0 3644 1103 

            เว็บไซต www.kssrrt.com 

            เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

1.รับเอกสารจากผูขออนุญาต (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้  

1.1 แบบคําขออนุญาตดานอาหาร 

1.2 สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด  

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 5 นาที)  

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑดานอาหาร (ใชเวลา 1-7 วันทําการ)  

4. เจาหนาท่ีแจงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ (ใชเวลา 1-3 วันหลังผลการประเมินตรวจสอบเสร็จสิ้น) 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 1.รองเรียนดวยตนเอง ไดท่ี งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขท่ี 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120  

 3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103   

 4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

งานท่ีใหบริการ การขอขอมูลทางดานสุขภาพ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ขอบเขตการใหบริการ  

 สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

            โทรศัพท 0 3644 1103 

            เว็บไซต www.kssrrt.com 

            เพจ Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

1.รับเอกสารจากผูขอขอมูล (ใชเวลา 5 นาที) โดยประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้  

๑.๑ แบบคําขอขอมูลทางดานสุขภาพ 

๑.๒ เอกสารยื่นยันตัวตนผูขอขอมูล 

- สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน (ของผูขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด  

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกตองครบถวน (ใชเวลา 5 นาที)  

3. เจาหนาท่ีเสนอคําขอขอมูลตอสาธารณสุขอําเภอบานหม่ีหรือผูไดรับมอบหมาย (ใชเวลา 5 นาที) 

 3.1 กรณีขอมูลใหไดทันที เจาหนาท่ีสืบคนขอมูลใหแกผูขอ (ใชเวลา 10-30 นาที) 

 3.2 กรณีขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ระเบียบ กฎหมาย (ใชเวลา 1-5 วันทําการ) 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 1.รองเรียนดวยตนเอง ไดท่ี งานกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 2.รองเรียนทางไปรษณีย เลขท่ี 9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120  

 3.รองเรียนทางโทรศัพท โทร 0 3644 1103   

 4.รองเรียนทาง Facebook สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 5. รองเรียนทางเว็ปไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง  

 


