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คาํนํา 

ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้มาตรการเน้นหนกัเกี7ยวกบัการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที7 รวมทัMงปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ 

ปรับปรุงคุณภาพขา้ราชการและบุคลากรของรัฐในการทาํงานโดยเนน้ผลงาน การมีคุณภาพ ความซื7อสัตย์

สุจริต การมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการประชาชน  

โรงพยาบาลกาบงั จึงไดจ้ดัทาํคู่มือระบบการป้องกนัหรือตรวจสอบ เพื7อป้องกนัการละ เวน้

การปฏิบติัหนา้ที7 เพื7อให้บุคลากรในสังกดัไดท้ราบถึง ระเบียบขอ้บงัคบั ที7บงัคบัใชต่้อผูที้7ละเวน้การปฏิบติั 

หนา้ที7มายดึถือปฏิบติั และเพื7อทราบโดยทั7วกนั 

 

       

      (นายซาํซูดิน  ดายะ)  

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาบงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

สารบัญ 

 เรื7อง           หนา้ 

- ระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพื7อป้องกนัการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที7ตามภารกิจหลกั  1  

- ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ที7บงัคบัใชต่้อผูที้7ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที7      3  

- พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551      3  

- พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที7ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  3  

- ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการพลเรือน       4  

- จรรยาขา้ราชการพลเรือน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข     5  

- พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

ระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพื6อป้องกนัการละเว้นการปฏบิัตหิน้าที6ในภารกจิหลกั 

ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้มาตรการเน้นหนกัเกี7ยวกบัการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาคราชการ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที7 รวมทัMงปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ 

ปรับปรุงคุณภาพขา้ราชการในการท างานโดยเนน้ผลงาน การมีคุณภาพ ความซื7อสัตยสุ์จริต การมีจิตสาํนึก

ใน การให้บริการประชาชน สําหรับหน่วยงานที7มีหน้าที7หลกัในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สํานักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นตน้ สาํหรับคาํ

ว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบบัที7กาํหนดนิยามความหมายไว ้เช่น ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 1(1) 

"โดยทุจริต" หมายความวา่ เพื7อแสวงหาประโยชน์ที7มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอื้7น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 (แก้ไข

เพิ7มเติม พ.ศ.2550 และฉบบัที7 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหนา้ที7" หมายความวา่ปฏิบติัหรือละ เวน้การปฏิบติั

อยา่งใดในตาํแหน่งหรือหนา้ที7หรือปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ที7อาจทาํให ้ผูอื้7นเชื7อ

ว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าที7ทัMงที7ตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหน้าที7นัMนหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าที7 ทัMงนีM  

เพื7อแสวงหาประโยชน์ที7มิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอื้7น ในส่วนของการปฏิบติัหนา้ที7ราชการโดย

ทุจริตกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บญัญติัว่าการ

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าที7ราชการโดยทุจริต เป็นการกระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงมีโทษปลดออก

หรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน นัMนมีหลกัหรือองคป์ระกอบที7พึงพิจารณา 4 

ประการคือ  

1. มีหน้าที7ราชการที7ตอ้งปฏิบติัราชการ ผูมี้หน้าที7จะปฏิบติัหน้าที7อยู่ในสถานที7ราชการ

หรือ นอกสถานที7ราชการก็ได ้ในกรณีที7ไม่มีกฎหมายบงัคบัไวโ้ดยเฉพาะว่าตอ้งปฏิบติัในสถานที7ราชการ

และการ ปฏิบติัหน้าที7ราชการนัMน ไม่จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัในวนัและเวลาทาํงานตามปกติ อาจปฏิบติัใน

วนัหยดุราชการ หรือนอกเวลาราชการกไ็ดก้ารพิจารณาวา่มีหนา้ที7ราชการหรือไม่มีแนวพิจารณา ดงันีM   

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที7กาํหนดหนา้ที7ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุวา่ผู ้

ดาํรงตาํแหน่งใดเป็นพนกังานเจา้หนา้ที7ในเรื7องใด  

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที7 ก.พ.จดัทาํ  

1.3 พิจารณาจากคาํสั7งหรือการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา  

1.4 พิจารณาจากพฤตินัยที7สมคัรใจเขา้ผูกพนัตนเองยอมรับเป็นหน้าที7ราชการที7ตนตอ้ง 

รับผดิชอบ เช่น ก.พ. ไดพ้ิจารณาเรื7องประจาํแผนกธุรการของโรงพยาบาล ซึ7 งไม่มีหนา้ที7รับส่งเงินแต่ไดรั้บ

ฝาก เงินจากพยาบาลอนามยัผูมี้หน้าที7รับส่งเงินและการรับฝากเงินนัMนมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตวัแต่มี



	

	

ลกัษณะเป็น การรับฝากเป็นทางราชการ เพื7อนาํไปส่งลงบญัชีโดยไดเ้ซ็นรับหลงัใบเสร็จรับเงินว่า "ไดรั้บ

เงินไปแลว้" เช่นนีM  ก.พ.วนิิจฉยัวา่ประจาํแผนกผูน้ัMนมีหนา้ที7ราชการที7ตอ้งนาํเงินส่งลงบญัชี เมื7อไม่นาํเงินส่ง

ลงบญัชีและนาํเงินไป ใชส่้วนตวัถือเป็นการทุจริตต่อหนา้ที7ราชการ  

2. ไดป้ฏิบติัหนา้ที7ราชการโดยมิชอบหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที7ราชการโดยมิชอบ  

"ปฏิบติัหนา้ที7ราชการ" หมายความวา่ไดมี้การกระทาํลงไปแลว้  

"ละเวน้การปฏิบติัหน้าที7ราชการ" หมายความว่ามีหน้าที7ราชการที7ตอ้งปฏิบติั แต่ผูน้ัMนไม่ 

ปฏิบติัหรืองดเวน้ไม่กระทาํการตามหนา้ที7 การที7ไม่ปฏิบติัหรืองดเวน้ไม่กระทาํการตามหนา้ที7นัMน จะเป็น 

ความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที7ราชการก็ต่อเมื7อ ไดก้ระทาํโดยเป็นการจงใจที7จะไม่ปฏิบติัการตามหนา้ที7โดย 

ปราศจากอาํนาจหนา้ที7จะอา้งไดต้ามกฎหมายกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั แต่ถา้เป็นเรื7องปล่อยปละละเวน้ก็ยงั

ถือไม่ไดว้า่เป็นการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที7ราชการที7จะเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที7ราชการ ส่วนจะเป็น 

ความผดิฐานใดตอ้งพิจารณาขอ้เทจ็จริงเป็นเรื7องๆไป  

"มิชอบ " หมายความว่าไม่ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการคาสั7งของ 

ผูบ้งัคบับญัชามติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทาํนองคลองธรรม  

3. เพื7อใหต้นเองหรือผูอื้7นไดป้ระโยชนที์7มิควรได ้ 

"ผูอื้7น" หมายถึงใครก็ไดที้7จะไดรั้บประโยชน์จากการที7ราชการผูน้ัMนปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั

หนา้ที7 โดยมิชอบ  

"ประโยชน์" หมายถึงสิ7งที7ไดรั้บอนัเป็นคุณแก่ผูไ้ดรั้บซึ7 งอาจเป็นทรัพยสิ์นหรือประโยชน์

อยา่ง อื7นที7มิใช่ทรัพยสิ์นเช่นการไดรั้บบริการเป็นตน้  

"มิควรได"้ หมายถึงไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที7จะไดรั้บประโยชน์ใดๆตอบแทนจากการ

ปฏิบติั หนา้ที7นัMน  

4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวา่การกระทาํใดเป็นการทุจริตต่อหนา้ที7ราชการหรือไม่

นัMน จะตอ้งพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูก้ระทาํดว้ยวา่มีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอนัชั7วร้ายคิดเป็นโจร ในการ

ปฏิบติั หนา้ที7ราชการหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที7ราชการ โดยมุ่งที7จะใหต้นเองหรือผูอื้7นไดรั้บประโยชน์ที7

มิควรได ้ซึ7 ง หากการสอบสวนพิจารณาไดว้่าขา้ราชการผูอื้7นใดกระทาํผิดวินยัฐานทุจริตต่อหนา้ที7ราชการ 

คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื7อวนัที7 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผูก้ระทาํผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที7

ราชการซึ7งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจากราชการการนาํเงินที7ทุจริตไปแลว้มาคืนหรือมีเหตุอนัควรปราณีอื7นใด

ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษตาม นัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที7 นร .0205/ว.234 ลงวนัที7 24 

ธนัวาคม 2536 รวมทัMงอาจจะถูก ยดึทรัพยแ์ละดาํเนินคดีอาญา เนื7องจากเป็นความผดิมูลฐานตามมาตรา 3(5) 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้า

พนกังานปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ที7ราชการ โดยมิชอบเพื7อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ7 งผูใ้ด หรือปฏิบติัละ

เวน้การปฏิบติัหน้าที7โดยทุจริตตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ7 งตอ้งระวางโทษจาํคุกตัMงแต่



	

	

หนึ7งปีถึงสิบปีหรือปรับตัMงแต่สองพนัถึงสองหมื7นบาท หรือทัMงจาํทัMงปรับ หากขา้ราชการผูใ้ดกระทาํผดิวินยั

ฐานทุจริตกจ็ะตอ้งถูก ลงโทษไล่ออกสถานเดียวรวมทัMงอาจ จ าคุกและยดึทรัพย ์ดงันัMนขา้ราชการทุกคนควร

พึงละเวน้การทุจริตต่อหน้าที7ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็นสําคญั ให้สมกบัการเป็น

ขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ความสําเร็จหรือลม้เหลวของปฏิบติังานตามภารกิจใดๆก็ตาม

ขึMนอยูก่บัการบริหารงาน กล่าวคือการบริหารงานที7ดีจะช่วยให้การดาํเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ

สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในแต่ละขัMนตอนของการดาํเนินงานและในทางตรงขา้มแมว้า่การปฏิบติังาน

ตามภารกิจนัMนๆจะออกแบบไวดี้มี ความเป็นไปไดท้างเทคนิคงบประมาณและเงื7อนไขอื7นใดในระดบัสูงก็

ตามแต่ถา้การบริหารจดัการไม่ดีการ ปฏิบติังานตามภารกิจนัMนกไ็ม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 

ระเบียบ ข้อบังคบัที6ใช้ต่อผู้ที6ละเว้นการปฏบิัตหิน้าที6 

1. พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 โรงพยาบาลกาบัง ได้ยึดตามข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยจรรยา 

ขา้ราชการเพื7อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในส่วนของโรงพยาบาลกาบงั ตามหลกัจรรยาขา้ราชการ

ตาม มาตรา 78 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุขา้ราชการพลเรือสามญัตอ้ง

รักษา จรรยาขา้ราชการตามที7ส่วนราชการกาํหนดไว ้ โดยมุ่งประสงคใ์หเ้ป็นขา้ราชการที7ดี  มีเกียรติศกัดิa ศรี

ความเป็น ขา้ราชการ โดยเฉพาะในเรื7องต่อไปนีM   

1. การยดึมั7นและยนืหยดัทาํในสิ7งที7ถูกตอ้ง  

2. ความซื7อสตัยสุ์จริตและความรับผดิชอบ  

3. การปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ 

4. การปฏิบติัหนา้ที7โดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  

5. การมุ่งผลสมัฤทธิa ของงาน  

และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุ ขา้ราชการพล

เรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามจรรยาขา้ราชการอนัมิใช่เป็นความผิดวินยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาตกัเตือน นาํไป

ประกอบการพิจารณาแต่งตัMง เลื7อนเงินเดือน หรือสั7งใหข้า้ราชการผูน้ัMนไดรั้บการพฒันา  

2. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการ บ้านเมืองที6ด ีพ.ศ. 2546  

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข กาํหนดขอ้บงัคบัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที7ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด 5 การลดขัMนตอนการปฏิบติังาน  

มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที7 เกี7ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน 

ระหว่างส่วนราชการดว้ยกนั ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจดัทาํแผนภูมิขัMนตอนและระยะเวลาการดาํเนินการ 

รวมทัMงรายละเอียดอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งในแต่ละขัMนตอนเปิดเผยไว ้ณ ที7ทาํการของส่วนราชการและในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื7อใหป้ระชาชนหรือผูที้7เกี7ยวขอ้งเขา้ตรวจดูได ้ 



	

	

หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  

มาตรา 33 ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การทบทวนภารกิจของตนวา่ภารกิจใดมีความจาํเป็นหรือ สมควร

ที7จะไดด้าํเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคาํนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

กาํลงัเงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่าของภารกิจและสถานการณ์อื7นประกอบกนั  

หมวด 7 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

มาตรา 37 ในการปฏิบติัราชการที7เกี7ยวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน ใน

ระหว่างส่วนราชการดว้ยกนั ให้ส่วนราชการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให ้

ประชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทั7วไป ส่วนราชการใดมิไดก้าํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใดและ 

ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนัMน มีลกัษณะที7สามารถกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จได้ หรือส่วนราชการได้

กาํหนด 

ระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้แต่ ก.พ.ร. เห็นวา่เป็นระยะเวลาที7ล่าชา้เกินสมควร ก.พ.ร. จะกาํหนดเวลาแลว้เสร็จให ้

ส่วนราชการนัMนตอ้งปฏิบติักไ็ด ้ 

มาตรา 42 เพื7อให้การปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก รวดเร็ว ให้

ส่วนราชการที7มีอาํนาจออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือประกาศ เพื7อใชบ้งัคบักบัส่วนราชการอื7น มี หน้าที7

ตรวจสอบวา่กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนัMน เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุง่ยาก ซํM าซอ้น หรือ

ความล่าช้า ต่อการปฏิบติัหน้าที7ของส่วนราชการอื7นหรือไม่ เพื7อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 

โดยเร็วต่อไป  

มาตรา 43 การปฏิบติัราชการในเรื7องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื7องเปิดเผย เวน้แต่กรณีมี ความ

จาํเป็นอยา่งยิ7งเพื7อประโยชน์ในการรักษาความมั7นคงของประเทศ ความมั7นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา ความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล จึงใหก้าํหนดเป็นความลบัไดเ้ท่าที7จาํเป็น  

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  

มาตรา 45 นอกจากการจดัใหมี้การประเมินผลตาม มาตร 9 (3) แลว้ ใหส่้วนราชการจดัให ้มีคณะผู ้

ประเมินอิสระดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเกี7ยวกบัผลสัมฤทธิa ของภารกิจ 

คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทัMงนีM  ตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และระยะเวลาที7 ก.พ.ร. กาํหนด  

มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการเพื7อประโยชน์ในการบริหารงาน บุคคล 

ให้ส่วนราชการประเมินโดยคาํนึงถึงผลการปฏิบติังานเฉพาะตวัของขา้ราชการผูน้ัMนในตาํแหน่งที7ปฏิบติั 

ประโยชนแ์ละผลสมัฤทธิa ที7หน่วยงานที7ขา้ราชการผูน้ัMนสงักดัไดรั้บจากการปฏิบติังานของขา้ราชการผูน้ัMน  

3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  

ขา้ราชการพลเรือนสามญั มีหนา้ที7ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพื7อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม 

เป็นกลางทางการเมือง อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดย จะตอ้งยดึ



	

	

มั7นในค่านิยมหลกั ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าที7ของรัฐ 9 

ประการ ดงันีM   

1) การยดึมั7นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

2) ยดึมั7นในคุณธรรมและจริยธรรม  

3) การมีจิตสาํนึกที7ดี ซื7อสตัย ์และรับผดิชอบ  

4) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชนส่์วนตน และไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น  

5) การยนืหยดัทาํในสิ7งที7ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

6) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั  

7) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  

8) การมุ่งผลสมัฤทธิa ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

9) การยดึมั7นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

4. จรรยาข้าราชการพลเรือน  

โรงพยาบาลกาบงั ไดน้าํจรรยาขา้ราชการพลเรือน สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ซึ7 งเป็น

ส่วนราชการที7มีหนา้ที7หลกัในการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื7อให ้ประชาชน

มีสุขภาพที7ดี และสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขทุกดา้นสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของแต่ละ พืMนที7 โดย

ใหบ้ริการประชาชนอยา่งเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดงันัMนการที7จะปฏิบติัหนา้ที7ใหแ้ก่ ประชาชน

อย่างมีคุณภาพ จึงขึMนอยู่กบัการปฏิบติัหน้าที7ของขา้ราชการซึ7 งตอ้งมีจิตสํานึกในหน้าที7 กระทาํใน สิ7 งที7

ถูกตอ้ง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชนส่์วนรวมเป็นที7ตัMง สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขมีจรรยา

ที7สมควรใหข้า้ราชการพึงปฏิบติั ดงันีM   

ขอ้ 1 ซื7อสตัยสุ์จริตและรับผดิชอบ  

1.1 ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที7แสวงหาผลประโยชนเ์พื7อตนเองหรือผูอื้7น  

1.2 ปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความซื7อสัตยสุ์จริต ยดึถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกวา่ส่วน

ตน  

1.3 มีความรับผดิชอบต่อผลงานที7กระทาํไปแลว้  

1.4 ปฏิบติัหน้าที7อยา่งเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน 

สาํเร็จถูกตอ้งตามมาตรฐานของงาน  

ขอ้ 2 ยนืหยดัและยดึมั7นในสิ7งที7ถูกตอ้ง  

2.1 ปฏิบติัหนา้ที7โดยยดึถือความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย  

2.2 ปกป้องผลประโยชนข์องชาติและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที7ดีของประชาชน  

2.3 มีความกลา้ยนืหยดัในสิ7งที7ถูกตอ้ง  

ขอ้ 3 ปฏิบติัหนา้ที7อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค  



	

	

3.1 ปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความสุภาพ มีนํM าใจ เอืMออาทรและมีจิตบริการต่อผูม้ารับบริการอยา่ง 

เท่าเทียม 3.2 บริการประชาชนดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกตอ้ง  

3.3 ไม่กระทาํการใดอนัเป็นการช่วยเหลือ อุปถมัภ ์หรือเลือกปฏิบติัอยา่งไม่ยติุธรรม  

ขอ้ 4 ปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

4.1 เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัMนตอน วธีิปฏิบติังานตามกรอบของกฎหมาย  

4.2 กาํหนดขัMนตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานของแต่ละขัMนตอน  

4.3 เกบ็หลกัฐานการปฏิบติังานไวพ้ร้อมสาํหรับการตรวจสอบ  

ขอ้ 5 มุ่งผลสมัฤทธิa ของงาน  

5.1 ปฏิบติัหนา้ที7ใหบ้รรลุเป้าหมายโดยวธีิการ กระบวนการที7ถูกตอ้ง และเป็นธรรม  

5.2 ปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมดัระวงั รวดเร็ว ทนัเวลา และมีคุณภาพ  

5.3 พฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และความชาํนาญในการปฏิบติังาน มี

ความคิดริเริ7มที7ทนัสมยัเพื7อสร้างสรรคสิ์7งใหม่ 

 

ขอ้ 6 ดาํรงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1 ก่อนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ตอ้งมีเหตุผล โดยคาํนึงถึงผลที7คาดว่าจะเกิดขึMนทัMงต่อ 

ส่วนรวมและตนเองอยา่งรอบคอบ  

6.2 ยดึถือและปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที7ดีงามของสงัคม  

6.3 นาํคาํสอนทางศาสนาที7ตนนบัถือ เป็นแนวทางในการดาํรงชีวติ  

6.4 เป็นตน้แบบในการดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย ประหยดั เหมาะสมกบัฐานะของตน

และ สงัคม  

5. พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเนน้การประเมินความ โปร่งใสของ

หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได ้มิติการบริหารจดัการที7มี ประสิทธิภาพ 

และมิติของการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน ลกัษณะของการ

จดัเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลข่าวสาร เอกสาร หลกัฐานและระดบัการปฏิบติังานที7มี ประสิทธิภาพ ซึ7 งจะ

เป็นส่วนที7สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื7อ รองรับการ

ประเมินผลจากหน่วยงานที7เกี7ยวขอ้ง ตามมาตรฐานและตวัชีMวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อนัจะส่ง

ใหก้ารพฒันาระบบ บริหารราชการแผน่ดิน และการใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ของ ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และมี ความสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารของรัฐบาลที7ตอ้งการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาส



	

	

ได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จากทางราชการและสื7อสาธารณะอื7นได้อย่างกวา้งขวาง ถูกตอ้ง เป็นธรรม และ

รวดเร็ว มาตรฐานและ ตวัชีMวดัความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความสาํคญั ต่อการบริหารจดัการที7มีคุณค่า

และมีประสิทธิภาพ โดย เป็นกระบวนการที7หน่วยงานภาครัฐไดด้าํเนินการเพื7อยกระดบัมาตรฐานการ 

ปฏิบติังานดว้ยความซื7อสตัย ์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่าย รวมทัMงการใหก้ารบริการแก่

ประชาชนบนพืMนฐานของความ เท่าเทียม และมีมาตรฐานเดียว กนั และตวัชีM วดัความโปร่งใสหน่วยงาน

ภาครัฐที7กาํหนดภายใต้ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทัM งต่อภาค

ประชาชน และหน่วยงาน ภาครัฐ ดงันีM   

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน  

1. ประชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ กระบวนการท า

งานอื7น ๆ จากเจา้หนา้ที7 และหน่วยงานของรัฐ  

2. สามารถรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว  

3. สามารถตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได ้ 

4. มีความเขา้ใจและมีแนวปฏิบติัเกี7ยวกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลและสงัคม  

5. สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ ดาํเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ

การใชช่้องทางผา่น พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  

1. มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติังานที7กาํหนด ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูล ข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540  

2. มีแนวทางในการบริหารจดัการภายในองคก์รที7สอดคลอ้งกบัความโปร่งใส ที7แสดงให้เห็น ถึง

ขัMนตอนการดาํเนินการ ที7สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได ้ทัMงในเชิงขอ้มูลและกระบวนการ  

3. มีหลกัเกณฑ์มาตรฐาน ตวัชีM วดั แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐาน และ

ตวัชีM วดัดงักล่าวเป็นตวัแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540  

4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใชเ้กณฑ์มาตรฐานและตวัชีM วดัความโปร่งใส เป็นแบบประเมิน เพื7อ

เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที7มีอาํนาจหนา้ที7ในการตรวจประเมินตาม 

กฎหมายหรือเพื7อกิจการอื7น  

5. ไดส่้งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการ และสามารถ พฒันา

ระบบกลไกในการบริหารจดัการที7มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตวัชีM วดั 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และ

กระบวนการปฏิบติังานที7แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร



	

	

การ มีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที7

เกี7ยวขอ้ง ประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใส  

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขัMนตอนและกระบวนการบริหารจดัการของ 

ภาครัฐ โดยมีตวัชีMวดัมาตรฐานความโปร่งใส ดา้นการบริหารงาน 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. การจดัทาํและเผยแพร่โครงสร้างและอาํนาจหนา้ที7ของหน่วยงาน  

2. การจดัทาํวสิยัทศันพ์นัธกิจ และแผนปฏิบติัการประจาํปีของหน่วยงาน  

3. การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขัMนตอนการปฏิบติังานของหน่วยงาน  

4. การดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการของหน่วยงาน มาตรฐาน และ

ตวัชีMวดัความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน  

มาตรฐานความโปร่งใสดา้นการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี7ยวกบัการปฏิบติั หน้าที7

ของหน่วยงานภาครัฐที7สะทอ้นให้เห็นถึงการทาํหน้าที7โดย ความซื7อสัตยสุ์จริต ไม่มีการเลือกปฏิบติั และ

การขจดัขอ้โตแ้ยง้ที7ไม่เป็นธรรม โดยเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์และขัMนตอนการให้บริการ การเลือกใช้

ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตวัชีM วดัมาตรฐาน ความ

โปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน 6 ประการ ไดแ้ก่  

1. การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขัMนตอนในการใหบ้ริการแก่ประชาชน  

2. การใหบ้ริการตามหลกัเกณฑแ์ละขัMนตอนที7กาํหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบติั  

3. การเลือกใชช่้องทางการใหบ้ริการที7เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ  

4. การจดัใหมี้ช่องทางและกลไกในการแกไ้ขปัญหาเรื7องร้องเรียนของประชาชน  

5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ คู่มือระบบป้องกนั/การตรวจสอบเพื7อ

ป้องกนัการละเวน้การปฏิบติั 

6. การจดัทาํระบบขอ้มูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ7 งเป็นการสะทอ้นให้

เห็นถึงการเปิดเผย การตรวจสอบได ้และการส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารของ ทางราชการ และการ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 บุคลากรและหน่วยงาน ตอ้งมีการใหบ้ริการแก่ประชาชน ตามหลกัเกณฑแ์ละขัMนตอนที7 กาํหนด

ไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ7 งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบที7หลากหลาย เช่น การบริการ 

ตามลาํดบัก่อน – หลงั หรือการใหก้ารบริการที7เหมาะสมกบัภารกิจและอาํนาจหนา้ที7ของหน่วยงาน เป็นตน้ 

ทัMงนีM เพื7อเป็นการอาํนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และถูกตอ้งแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ 

 

 



	

	

 


