คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุทั้งทางการและจิตใจ ลดการเกิดโรคที่ไม่
ติดต่อเรื้อรังรายใหม่และป้องกันภาวะ ADL ในกลุ่มผู้สูงอายุลดลง
2. เพื่อแยกประเภทผู้สูงอายุให้ชัดเจนและจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้อง
เหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะและเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่กลุ่มสนใจ
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการและเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์จะได้รับ
Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอท่าวังผา
เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่ายขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือ เป็นแนว
ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน จึงแสดงเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการทางาน (Work Flow)

ผังงาน (Flow Chart)

1. รับมอบหมายให้ดาเนินงานกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. ร ว บร ว มข้ อ มู ล เพื่ อร่ ว มจั ด ท า
แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้าร่วมประชุมจัดทาร่างแผนงาน/
โครงการ
4. เตรี ย มข้ อ มู ล /การน าเสนอของ
โครงการ
5. ประชุม คณะท างาน เพื่ อวางกรอบ
การทางาน/ปรับการทางาน

1-5 วัน
2-7 วัน
ภายใน 15
วัน
ระบุไว้ใน
โครงการ
1-2 วัน

No
Yes

10. สรุ ป ผล/รายงานผลการด าเนิ น
โครงการ /สิ้นสุดโครงการ

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภายใน 2 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 2 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ภาคี
เครือข่าย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯ
ภายใน 7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ

6. แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
เตรียมสถานที่ ฯ
8. ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
9. ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่าง
การดาเนินโครงการ

ระยะเวลา

1-2 วัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
คณะทางาน/ภาคี
เครือข่าย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ /
คณะทางาน
งานพั ส ดุ / ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/
คณะทางาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ /
ค ณ ะ ท า ง า น / ภ า คี
เครือข่าย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/
คณะทางาน

กระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลท่าวังผา
ภารกิจ : ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รับมอบหมายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
รวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย
เข้าร่วมประชุมจัดทาร่างแผนงาน/โครงการ
เตรียมข้อมูล/การนาเสนอของโครงการ
ประชุมคณะทางาน เพื่อวางกรอบการทางาน/ปรับการทางาน
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถานที่ ฯ
ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่างการ
ดาเนินโครงการ
สรุปผล/รายงานผลการดาเนินโครงการ /สิ้นสุดโครงการ
กระบวนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลท่าวังผา
1. รับมอบหมายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้าร่วมประชุมจัดทาร่างแผนงาน/โครงการ
4. เตรียมข้อมูล/การนาเสนอของโครงการ
5. ประชุมคณะทางาน เพื่อวางกรอบการทางาน/ปรับการทางาน
6. แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถานที่ ฯ
8. ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
9. ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการ
10. สรุปผล/รายงานผลการดาเนินโครงการ /สิ้นสุดโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
จากแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตาบลท่าวังผา เพื่อ
ดาเนินการ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รับมอบหมายภารกิจโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
โครงการที่โรงพยาบาลท่าวังผา ปฏิบัติโดยตรงต่อผู้รับบริการ และภาคี เครือข่าย โดยเมื่อได้รับมอบภารกิจ
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ลงรับหนังสือ/คาสั่ง โดยงานธุรการ
(๒) เสนอหนังสือ/คาสั่ง เพื่อให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา พิจารณาสั่งการ มอบหมายงานให้
กลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตาม โครงการพิเศษ หรือมอบหมายให้
บริหารโครงการที่ต้องดาเนินงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) รวบรวมข้อ มูลเพื่อ ร่วมจัด ทาแผนงาน/โครงการที่ ไ ด้ รับมอบหมาย รวบรวมคู่ มือ ที่เกี่ ยวข้อ ง
ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยหากขาดส่วนใดไปให้ติดตามจากผู้เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทาการ หลังจากได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา ตามขั้นที่ ๑ ข้อที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓ เข้าร่วมประชุมจัดทาร่างแผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบงาน เมื่อได้รับข้อมูลตามขั้นตอนที่ ๒ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) นาข้อมูลโครงการ คาสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อ
จัดทาเป็นร่างขั้นตอน การจัดกิจกรรมโครงการ ระบุวันเริ่มต้น การดาเนินงานแต่ละขั้นตอน อาจทาเป็นแบบ
ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line ที่เข้าใจง่าย และระบุผู้รับผิดชอบรายกิจกรรมให้ชัดเจน
(๒) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทาการ หลังจากได้รับจากได้รับข้อมูลตาม
ขั้นตอนที่ ๒ ข้อ ๑
ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมข้อมูล/การนาเสนอของโครงการ
ผู้รับผิดชอบงาน เมื่อได้รับข้อมูลตามขั้นตอนที่ ๓ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) จัดทาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขออนุมัติดาเนินโครงการ ตัวโครงการ คาสั่งคณะทางาน
คู่มือที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่ ปฏิทิน เวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line จานวนชุดตามคณะทางาน
ที่จะเข้าประชุมคณะทางาน เพื่อวางกรอบการทางาน/ปรับการทางาน
(๒) จัดทาการนาเสนอ ได้แก่ ไฟล์นาเสนอโครงการ (ถ้ามี)
(๓) ทาหนังสือเสนอผู้มีอานาจลงนาม เพื่อเชิญประชุมคณะทางาน
(๔) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทาการ หลังจากได้รับจากได้รับเอกสาร
ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ ๓ ข้อ ๑
ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมคณะทางาน เพื่อวางกรอบการทางาน/ปรับการทางาน
ผู้รับผิดชอบงาน เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ส่งหนังสือเชิญคณะทางานประชุม (หนังสือตามขั้นที่ ๔ ข้อ ๓)
(๒) จัดประชุมเพื่อวางกรอบการทางาน/ปรับการทางาน (จานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ)

๑. นาเสนอการดาเนินการในที่ประชุม โดยใช้จัด ทาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขอ
อนุมัติดาเนินโครงการ ตัวโครงการ คาสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ
Time line และ ไฟล์นาเสนอโครงการ (ถ้ามี) ตามขั้นตอนที่ ๔
๒. รวบรวมมติกรอบการทางาน/ปรับการทางาน จากที่ประชุม
๓. เรียบเรียงมติเป็นกรอบ หรือแนวทางการดาเนินโครงการ
(๓) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๕ วันทาการ (ตามความเร่งด่วนของโครงการ)
(4) เสนอหนังสือแก่ผู้มีอานาจเพื่อลงนาม
ขั้นตอนที่ ๖ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผู้รับผิดชอบงาน เมื่อได้รับข้อมูลตามขั้นตอนที่ ๕ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ส่งหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ผู้เกี่ยวข้องตามโครงการทราบ ประกอบด้วย ตัวโครงการ
คาสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time lineและ ไฟล์นาเสนอโครงการ
(ถ้ามี) และ กรอบการทางาน/ปรับการทางานจากที่ประชุม
(2) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑ให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๕ วันทาการ (ตามความเร่งด่วนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๗ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถานที่ ฯ
ผิดชอบงานพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ หรือได้รับงบประมาณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองราชการ
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เสนอหนังสือแก่ผู้มีอานาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ
(๒) หน่วยจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ
(๓) มอบพัสดุตามโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๔) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ (ตามความเร่งด่วนของโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๘ ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
ผู้รับผิดชอบงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ซักซ้อมการปฏิบัติก่อนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ
(๒) ดาเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และกรอบที่คณะทางานทาไว้
ตามขั้นที่ ๕
(๔) ให้ดาเนินการตามข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ (หรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามโครงการ)
ขั้นตอนที่ ๙ ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการ
กรณีเป็นโครงการที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการทางานที่เป็นงานใหม่
หรือไม่เคยทามาก่อน ผู้รับผิดชอบงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ประชุมคณะทางาน หรือ หารือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตามโครงการ เพื่อหาช่องทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินโครงการ จานวนครั้งของการปรับปรุงงานขึ้น อยู่กับความยากง่าย และมติของ
คณะทางาน
(3) ให้ดาเนินการตามข้อ 1 ตามความเหมาะสมเท่าที่จาเป็น
ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการดาเนินโครงการ
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ประชุมคณะทางาน หรือ หารือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตามโครงการ เพื่อหาช่องทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินโครงการ

(๒) เปรียบเทียบการดาเนินโครงการ กับแนวทางตามคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลท่าวังผา เพื่อหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานต่อไป
(๓) จัดทาหนังสือรายงานผลการดาเนินโครงการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑-3 ภายในวัน ๑๕ วันทาการ
หรือตามความเหมาะสมเท่าที่จาเป็น เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบต่อไป
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูง อายุ ได้จัดทาขึ้ นเพื่อตระหนักถึง การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้า ราชการ ในการท างานโดยเน้ นผลงาน การมี คุณ ภาพ ความซื่อ สัต ย์สุ จริ ต การมีจิ ตส านึ กในการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการตรวจสอบการทุ จ ริ ต เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
สาหรับคาว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ กาหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย
อาญา มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่ อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี ตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้ อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่นในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริต กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญ ญัติว่า
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออก
หรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4
ประการ คือ
1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้นไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดารง
ตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ
เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่ง ไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ไ ด้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการ
รับฝากเป็นทางราชการเพื่อนาไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงินไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ.
วินิจฉัยว่าประจาแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่งลงบัญชีและนาเงินไปใช้
ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว

"ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรือ
งดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอานาจ
หน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยัง ถือไม่ได้ว่า
เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐาน
ใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ "ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จาก
การที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
"มิควรได้" หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหาก
การสอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควร
ลงโทษเป็น ไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และดาเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่ง
พระราชบัญ ญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับหากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้อง
ถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจาคุกและยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
โรงพยาบาลท่าวังผาได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ ทาให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทาให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์
ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงความสาเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการ
บริหารงาน กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติง านตามภารกิจ
นั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้ า
การบริหารจัดการไม่ดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

ระเบียบ/ข้อบังคับ ทีบ่ ังคับใช้ต่อผูท้ ี่ละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่
โรงพยาบาลท่า วังได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรม โดยยึ ดหลักปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัด ทาแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้
ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึง ถึง แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน
หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้
ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็น
การทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มี
ลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร.
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ไ ด้
มาตรา 42 เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการเป็น ไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพและเกิด ความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่ว น
ราชการที่ มี อ านาจออกกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ หรื อ ประกาศ เพื่ อ ใช้ บั ง คับ กั บ ส่ ว นราชการอื่ น มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน
หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม
มาตร 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา 47 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดย
คานึงถึงผลการระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการ
ผู้นั้นในตาแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการผู้นั้น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของโรงพยาบาลท่าวังผา พ.ศ.25๖๑
ข้อ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าวังผาทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของโรงพยาบาลท่าวังผา
โรงพยาบาลท่าวังผาได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิ บัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้ไ ด้รับการยอมรับ
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ข้อ 2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
2.1 ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็ น ส่ ว นที่ ส นั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ รองรั บ การ
ประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่ง ให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุก ฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการทางาน
อื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
การดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดัง กล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่ง ใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มี อานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้ อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้ ง ที่ไ ม่เป็ นธรรมโดยเป็น การกาหนดหลัก เกณฑ์และขั้น ตอนการให้บ ริการการเลื อกใช้ช่อ งทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิง คุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิ บั ติ งานที่ มีม าตรฐานและประสิ ทธิ ภ าพที่ เ พิ่ม ขึ้ น โดยมี ก ารวั ด ค่า ของความสมบู รณ์ ข อง
กระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน มี ม าตรฐานความโปร่ ง ใสด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น การ
กาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลและการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ

4. การส่ งเสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่ งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ภ ายใต้ ต ามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนา
แผนปฏิ บัติการประจ าปีของหน่ว ยงานไปปฏิบั ติในแต่ละช่ว งเวลาหลักเกณฑ์ใ นการปฏิบัติข องหน่ วยงาน
หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ กาหนดไว้
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับ
ก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็น
การอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการวิธีการประเมิน
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ อย่ างไรและพิ จ ารณาจากความหลากหลายในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน - หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัด ทา
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกาหนด
รูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติง านด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ และ
การสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ
ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงานสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้
มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและ
ประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ และตั วชี้วั ดที่ สะท้ อนให้ เห็ นประสิ ทธิ ภาพ/ผลสั มฤทธิ์ใ นการปฏิบั ติง านของ
หน่วยงานรวมทั้งมีการกาหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ กาหนดไว้และมีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบการจัด ทารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
กาหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผน ปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดทา
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
*******************************

