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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด 
การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ท าการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) น ามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ท าให้เกณฑ์มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส  
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาว 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้การปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ท าให้
ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พฤษภาคม 2562 

 

ค ำน ำ 



ข 

 

แนวปฏิบัติของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้ำ 
   

 ค ำน ำ ก 
 สำรบัญ ข 

บทที่ 1 บทน ำ 1 

บทที่ 2 หลักกำรใช้ดุลพินิจ 3 
 2.1 ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง 4 
 2.2 หลักการใช้ดุลพินิจ 6 
 2.3 ดุลพินิจที่ผิดพลาด 7 

บทที่ 3 แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 

8 

 3.1 นโยบาย 8 
 3.2 กรอบแนวปฏิบัติ 8 
 3.3 การควบคุมก ากับ 14 
 3.4 ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 14 

 บรรณำนุกรม 17 
 

สำรบัญ 



1 

 

แนวปฏิบัติของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทน ำ 
 
 ดุลพินิ จของฝ่ ายปกครองเป็นการใช้อ านาจของฝ่ ายปกครองตามที่ กฎหมายบัญญั ติ   
มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  
(2) เพ่ือปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง และ (3) เพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย  
การใช้ดุลพินิจฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส  
เป็นธรรม และเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ หากฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
หรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้บังคับบัญชาของ  
ฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย
จากผลการกระท านั้น  
 การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระท า 
การหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย การใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ 
ของกฎหมาย ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ขณะเดียวกัน 
จะต้องสงวนและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมด้วย นอกจากนี้ การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง จะต้องไม่ฝ่าฝืน
ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผล และไม่ขัดกับหลักกฎหมาย 
ส่วนการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์แต่ละกรณี 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักส าคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-
2579) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) ตลอดจนการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  23 มกราคม 2561  
ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ธ ารงไว้ซึ่งเจตจ านงในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูงและการบริหารงานในระดับปฏิบัติการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคุลมการด าเนินงานด้านความโปร่งใส 
ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
ด้านการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ให้สาธารณชนรับทราบในประเด็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง จึงก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน  
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ให้การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง  
สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีเหตุผล 
อันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 



3 

 

แนวปฏิบัติของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักกำรใช้ดุลพินิจ 
 
 ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  เพ่ือให้ 
ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด เพ่ือปรับใช้กฎหมายให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้อ านาจดุลพินิจ 
ของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม  
และมี เหตุผลในการใช้อ านาจดุลพินิ จที่ เหมาะสมตรวจสอบได้  ซึ่ งต่ างกับการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ   
เพราะการใช้อ านาจตามอ าเภอใจไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจดุลพินิจ แต่เป็นการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
หากฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือใช้อ านาจดุลพินิจไปโดยไม่ชอบ ก็อาจถูกตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายโดยผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอาจต้อง 
รับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระท านั้นได้  
 เหตุที่ กฎหมายจะต้องก าหนดให้ ฝ่ ายปกครองมี อ านาจดุลพินิ จ  เนื่ องจากเป็ นข้อจ ากัด 
ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจจะตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี  
จึงต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์
ของกฎหมาย การใช้กฎหมายจึงเป็นการน ากฎหมายมาใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นการปรับบท
กฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ ใช้กฎหมายต้องพิจารณาว่า 
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนั้นว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นหรือไม่  
และถ้าข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นแล้วมีผลอย่างไร 
 เมื่อใดฝ่ายปกครองที่จะมีอ านาจดุลพินิจ ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจดุลพินิจก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย 
ให้อ านาจฝ่ายปกครองเลือกได้หลายทางในการตัดสินใจที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินใจเลือกกระท าการไปทางหนึ่งทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระท าที่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย และเป็นการใช้อ านาจดุลพินิจโดยชอบ กรณีที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องกระท าการใด 
เพียงทางเดียว โดยไม่ให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
กรณีนี้  ถือว่าฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจดุลพินิจ จึงอาจกล่าวได้ว่าอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองเกิดขึ้น 
ต่อเมื่อกฎหมายให้อ านาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไว้นั่นเอง หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะพบว่ามีอยู่หลายมาตราที่บัญญัติให้อ านาจดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครอง เช่น ดุลพินิจ 

2 
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ในการก าหนดเงื่อนไขใดๆ ในการออกค าสั่งทางปกครอง ดุลพินิจในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับ
ในเวลาใด หรือดุลพินิจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น ส าหรับกรณีที่กฎหมายไม่ให้
อ านาจดุลพินิจฝ่ายปกครอง ได้แก่ การอนุญาตตั้งสถานบริการพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องค านึงถึงประวัติการกระท า
ความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตประกอบด้วย กรณีนี้กฎหมายบังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องน าประวัติ 
การกระท าผิดกฎหมายของผู้ขออนุญาตมาประกอบการพิจารณาด้วยจะใช้ดุลพินิจไม่น ามาพิจารณาไม่ได้ หรือกรณี
กฎหมายก าหนดเวลาให้ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาสั่งการภายในเวลาที่ก าหนด ฝ่ายปกครองต้องสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กฎหมายบัญญัติ หากสั่งการเกินก าหนดเวลาต้องมีเหตุผลเพียงพอว่า เหตุแห่งความล่าช้ามิได้ 
เกิดจากความบกพร่องของตน มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้านั้นได้  
 ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท าให้เข้าใจผิดว่า ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจ
ดุลพินิจอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ การที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจ
เลือกตัดสินใจได้หลายทางเพ่ือต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้กฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง อย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น การใช้ดุลพินิจโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกรอบหรือหลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ดังปรากฏในพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก าหนดให้ผู้ท าค าสั่งทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  
และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ส่วนความอิสระในที่นี้หมายถึง ความอิสระในการตัดสินใจของฝ่ายปกครอง 
โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ต้องมีความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีความเป็นธรรม ความอิสระในการ 
ใช้ดุลพินิจมิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองมีอ านาจตัดสินใจอย่างใดๆ ก็ได้ตามอ าเภอใจ การที่ฝ่ายปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ าเภอใจ ไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจ 
แต่เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
2.1 ดุลพินิจตำมควำมหมำยของกฎหมำยปกครอง 
   ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึง อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือก 
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมายเป็นกลาง โปร่งใส 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด ค านึงถึงสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ขณะเดียวกันจะต้องสงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมด้วย นอกจากนี้ การใช้ดุลยพินิจ
จะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ 
   ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองมี 3 ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การปรับบท
กฎหมาย และการตัดสินใจ 
   ขั้นตอนที่ 1 กำรวินิจฉัยข้อเท็จจริง กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากพยานหลักฐาน และต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้ น 
หรือมีอยู่จริงหรือไม่ ขั้นตอนนี้คือหลักการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่าง 
ที่เกี่ยวข้องและให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสแสดงพยานหลักฐานของตน ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่กฎหมายเฉพาะก าหนดแล้ว หากกฎหมายเฉพาะมิได้ก าหนด 
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หลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง 
   ขั้นตอนที่ 2 กำรปรับกฎหมำย (ดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมาย) กล่าวคือ บางกรณี 
กฎหมายจะบัญญัติข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบโดยใช้องค์ประกอบโดยใช้ถ้อยค าที่มีความชัดเจนแน่นอน  
แต่บางกรณีกฎหมายบัญญัติถ้อยค าที่มีความหมายกว้างๆ และไม่มีค าจ ากัดความไว้ หรือไม่อาจก าหนดความหมาย
ได้แน่นอน เช่น ค าว่า “การกระท าที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ” “มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม” “การกระท า 
อันน่ารังเกียจ” เป็นต้น การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยค าที่มีความหมายกว้างและไม่แน่นอน แสดงให้เห็นโดยปริยายว่า 
มีเจตนารมณ์ให้การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั่นเอง เมื่อฝ่ายปกครอง 
วินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมายแล้ว 
   ขั้นตอนที่ 3 กำรตัดสินใจ (ดุลพินิจในส่วนผลของกฎหมาย) กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่ากฎหมาย
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองกระท าการได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ หากกฎหมายให้อ านาจดุลพินิจ 
ฝ่ายปกครองจะก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกตัดสินใจได้หลายทาง ซึ่งดุลพินิจที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย  
แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 
     ประกำรที่ 1 ดุลพินิจตัดสินใจ หรือดุลพินิจจะกระท าการหรือไม่  ซึ่ งเป็นกรณี 
ที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจ แต่มิได้ก าหนดผลของกฎหมาย กฎหมายปล่อยให้เป็นอิสระ 
ของฝ่ายปกครองที่จะกระท าหรือไม่ก็ได้ สังเกตได้จากถ้อยค าในกฎหมายมักใช้ค าว่า “มีอ านาจ” “มีสิทธิ”  
“อาจ ...ก็ได”้ 
     ประกำรที่ 2 ดุลพินิจเลือกกระท ำ ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิ จว่าจะเลือก 
มาตรการใดมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการ ซึ่งเป็นกรณีที่เมื่อข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งเข้าองค์ประกอบ 
ตามที่กฎหมายก าหนด กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริง หรือภายในขอบเขตของกฎหมายก าหนดได้ โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 
      กรณีที่ 1 ดุลพินิจที่เลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายประการ
ตามที่กฎหมายก าหนด ดุลพินิจในส่วนนี้ เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในวิสัยที่จะเลือกกระท าการได้หลายอย่าง 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย 
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่ างๆ  
ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ 
ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได้  กฎหมายดังกล่าวให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระท าการหลายอย่าง  
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถเลือกกระท าการใดการหนึ่งได้  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ 
ในแต่ละกรณีว่ากรณีใดควรใช้อ านาจระงับเหตุร าคาญ กรณีใดควรใช้อ านาจดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา เป็นต้น 
      กรณีที่ 2 ดุลพินิจเลือกกระท ำได้เอง ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ก าหนดโดยกฎหมายไม่ได้ก าหนดทาเลือกไว้ เช่น เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ 
วรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ คือ เพ่ือประโยชน์ 
ใช้สอยของประชาชนทั่วไป โดยมิได้ก าหนดทางเลือกไว้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก าหนดทางเลือกได้เอง 
แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
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   ดังนั้น การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือก 
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย การใช้ดุลพินิจ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย เริ่มจากการพิจารณาค าร้องหรือค าขอว่าได้ยื่นถูกต้องตามแบบ ขั้นตอน และระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ก่อนมีค าสั่งรับหรือไม่รับค าร้องหรือค าขอ เมื่อได้รับค าร้องไว้พิจารณาแล้วต้องใช้ดุลพินิจ
พิจารณาอย่างอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อ านาจ 
เกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขณะเดียวกันจะต้องสงวนและรักษาไว้  
ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมด้วย นอกจากนี้  การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายใน 
ของฝ่ ายปกครองที่ วางไว้ เป็นแนวปฏิบัติ  ต้ องใช้ดุลพินิ จอย่ างมี เหตุมีผลและไม่ขัดกับหลักกฎหมาย  
ส่วนการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์แต่ละกรณี 
 
2.2 หลักกำรใช้ดุลพินิจ 
   การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายทั่วไป กล่าวคือ การใช้ดุลพินิจนั้น
ต้องผูกพันตาม “หลักควำมเสมอภำค” หรือ “หลักควำมได้สัดส่วน” หรือที่เรียกว่า “หลักควำมสมควรแก่เหตุ” 
ซึ่ง “หลักควำมได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) เป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ใช้อ านาจกับผู้อยู่ใต้อ านาจ ประกอบด้วยหลักการย่อย 3 หลักการ ด้วยกันคือ  
   1. หลักควำมเหมำะสม (Principle 0f Suitability) คือ การค้นหาวัตถุประสงค์ของการกระท า 
ทางปกครอง เป็นหลักการที่บังคับให้องค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเลือกออกค าสั่งที่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจได้ก าหนดไว้เท่านั้น ค าสั่งทางปกครอง
ใดๆ ก็ตาม ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่อาจท าให้บรรลุความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจ 
ได้ก าหนดไว้ได้ ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่เหมาะสม 
   2. หลักแห่งควำมจ ำเป็น (Principle of Necessity) เป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองต้องพิเคราะห์
เปรียบเทียบมาตรการที่อาจท าให้บรรลุผลที่ต้องการได้ อันมีอยู่หลายมาตรการนั้นว่า มาตรการใดมีผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนรุนแรงมากน้อยอย่างไร ฝ่ายปกครองต้องเลือกมาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิ  
และเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด แต่ถ้าเป็นมาตรการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ฝ่ายปกครองต้องเลือก
มาตรการที่มีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์น้อยที่สุด 
   3. หลักแห่งควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบ (Principle of Proportionality in The 
Narrow Sense) เป็นหลักการมุ่งพิจารณาที่ภาวะสมดุลระหว่างความเสียหายที่เอกชนจะได้รับกับประโยชน์  
อันสังคมจะพึงได้รับจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง หลักการนี้ประสงค์ให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่ง
ทางปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในขณะเดียวกันต้องก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐน้อยที่สุด  
และห้ามฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่เมื่อปฏิบัติตามค าสั่งนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์น้อยมาก ไม่คุ้มกับ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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2.3 ดุลพินิจที่ผิดพลำด 
   การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได้หลายกรณี คือ 
   1. การไม่ใช้ดุลพินิจ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ใช้ดุลพินิจ ทั้งๆ ที่ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
นั้นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝายปกครองต้องตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผู้ชุมนุมประท้วงปิดถนน  
ท าให้บุคคลทั่วไปไม่อาจสัญจรไปมาได้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจต้องตัดสินใจสั่งให้สลายการชุมนุม  
หรือด าเนินการให้มีการสลายการชุมนุม เป็นต้น 
   2. การใช้ดุลพินิจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กฎหมายก าหนดให้เก็บค่าธรรมเนียม ระหว่าง 
200-500 บาท แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท เป็นต้น 
   3. การใช้ดุลพินิจอย่างบิดเบือน ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยไม่สนใจวัตถุประสงค์ของการ 
ที่กฎหมายมอบดุลพินิจให้ตน การใช้ดุลพินิจโดยไม่น าพฤติการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น มาพิจารณาชั่งน้ าหนัก 
ก่อนตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ เป็นต้น 
   4. การใช้ดุลพินิจ โดยไม่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ดุลพินิจขัดหลัก 
ความเสมอภาค 
   5.  การใช้ดุลพินิจขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป โดยไม่ค านึงถึงหลักการอันเป็นพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ 
 
   กล่าวโดยสรุปคือ ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพ่ือให้ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  เพ่ือปรับใช้กฎหมาย 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงเพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจฝ่ายปกครองต้องเป็นไป 
อย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม และเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ 
ที่ เหมาะสมตรวจสอบได้ หากฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระท านั้น 
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3. แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกร 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
 
3.1 นโยบำย 
 1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ยึดมั่นและสนับสนุนให้มี 
ระบบกลไกในกำรลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
ปรำศจำกกำรแทรกแซงใดๆ ที่ท ำให้ขำดควำมเป็นกลำง สงวนรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีประสิทธิภำพ
 2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด  
 3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ก ำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพ่ือควบคุม ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน และตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของบุคลำกร 
ตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
 
3.2 กรอบแนวปฏิบัติ 
 กรอบแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ครอบคลุมใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 1. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
  1.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
  1.2 หำกพบว่ำในภำรกิจใดยังไม่มีมำตรฐำน หรือคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนนั้นไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน หรือไม่เหมำะสมในทำงปฏิบัติ หรืออำจก่อให้เกิดกำรใช้ดุลพินิจ 
ที่อำจน ำมำซึ่งควำมไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และขำดประสิทธิภำพ ให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  

3 
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และ/หรือผู้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน หรือคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เสนอเพ่ือทบทวนในมำตรฐำน หรือคู่มือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ดังกล่ำว 
  1.3 มอบหมำยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรทบทวนมำตรฐำน หรือคู่มือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และทวนสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวล 
ให้เห็นถึงปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 2. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจสนับสนุน 
  2.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
  2.2 หำกพบว่ำในภำรกิจใดยังไม่มีมำตรฐำน หรือคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนนั้นไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน หรือไม่เหมำะสมในทำงปฏิบัติ หรืออำจก่อให้เกิดกำรใช้ ดุลพินิจ 
ที่อำจน ำมำซึ่งควำมไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และขำดประสิทธิภำพ ให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
หลัก และ/หรือผู้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน หรือคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เสนอเพ่ือทบทวนในมำตรฐำน หรือ 
คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ดังกล่ำว 
  2.3 มอบหมำยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรทบทวนมำตรฐำน หรือคู่มือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และทวนสอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวล 
ให้เห็นถึงปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 3. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรบริหำรบุคคล 
  3.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยค ำนึงถึงระบบคุณธรรม  
ควำมเสมอภำค เป็นธรรม และประโยชน์ของทำงรำชกำร 
  3.2 มอบหมำยกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำ 
     3.2.1 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือทิศทำงของหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใส สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำนและทิศทำงกำรปฏิรูปประเทศ 
     3.2.2 กำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้งบุคลำกร หน่วยงำนมีแผนกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลำกรของหน่วยงำน โดยมีกำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกรของหน่วยงำน 
ที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
     3.2.3 กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
     3.2.4 กำรพัฒนำบุคลำกร (กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ) 
หน่วยงำนมีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำร เพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร ตลอดจนมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรส ำหรับผู้บริหำร มีแผนบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 
เพ่ือเตรียมและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลตำมแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำร  
เพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร 



10 
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     3.2.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรได้รับทรำบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีกำรด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลด้ำนต่ำงๆ 
     3.2.6 ก ำหนดและประกำศหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
       - หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
       - หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
       - หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  
       - หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
       - หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
       - ระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน 
     3.2.7 กำรประเมินผลกำรบริกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำเป็นรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
  3.3 น ำข้อมูลนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์กองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
 
 4. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  4.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเคร่งครัด 
  4.2 มอบหมำยกองยุทธศำสตร์และแผนงำน เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำกับดูแล และติดตำม
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหำ อุปสรรค และแนวทำง
แก้ไข ตลอดจนกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรก ำกับ 
ดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
  4.3 มอบหมำยกองบริหำรกำรคลัง เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรำยงำน แสดงผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนทำงเว็บไซต์กองบริหำรกำรคลัง และแจ้งเวียนให้ทรำบโดยทั่วกัน 
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 5. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
  5.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 5.2 ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
และตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด ดังนี้ 
   5.2.1 แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนกลำง หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
   5.2.2 แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีของหน่วยงำน เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) รวมถึงกรณีหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือจ่ำย 
จำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28  
และตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
   5.2.3 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและเจ้ำหน้ำที่ 
ในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทรำบ และถือปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน โดยที่เอกสำรหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกฉบับจะต้องแนบประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในขั้นตอนรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
   5.2.4 มอบหมำยกองบริหำรกำรคลัง กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยที่
เอกสำรหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกฉบับจะต้องแนบประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำง
ปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในขั้นตอนรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
   5.2.5 มอบหมำยกลุ่ มตรวจสอบภำยใน บรรจุประเด็นกำรสอบทำนแบบแสดง 
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนวิธีกำรคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Market) และวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในประเด็นแบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ  เพ่ือควบคุม ก ำกับติดตำม ให้ เป็นไปตำมประกำศประกำศส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
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   5.2.6 มอบหมำยกลุ่มตรวจสอบภำยใน ก ำกับติดตำม และสอบทำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ บุคลำกรในหน่วยงำน ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย 
แนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 
2560 ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
   5.2.7 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัด
จ้ำงในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 
9 (8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชำชน 
เข้ำตรวจดูได้ 
   5.2.8 ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรบริหำรพัสดุภำครัฐต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
   5.2.9 กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต้องด ำเนินกำร 
ขออนุญำตตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  ส ำหรับหน่วยงำน 
ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
   5.2.10 จัดท ำแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำร
บริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และน ำขึ้นเผยแพร่ต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   5.2.11 ทุกครั้งที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะต้อง 
มีแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นบนเว็บไซต์ 
   5.2.12 หน่วยงำนที่มีกำรกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณเหลือ
จ่ำยจำกงบด ำเนินงำนเป็นงบลงทุน) ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 28 และส่งรำยงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐโดยไม่ชักช้ำ ตำมแบบรำยงำนที่ส ำนัก
งบประมำณก ำหนด แต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
รำยจ่ำย 
   5.2.13 มอบหมำยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 
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  5.3 กรณียืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เฉพำะรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (กำรยืม) และเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกัน
กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
   5.3.1 กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
ผู้ให้ยืม 
   5.3.2 กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ 
จำกหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติ 
จำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
   5.3.3 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้ 
ให้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม 
โดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
   5.3.4 กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กระท ำได้เฉพำะ 
เมื่อหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร 
และหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตน  
และให้มีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุ ประเภท ชนิด 
และปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
   5.3.5 เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืม 
ไปคืนภำยใน 7 วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
   5.3.6 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ และผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบ 
ให้ผู้ปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเฉพำะรำชกำรบริหำรส่วนกลำงก ำหนด ตลอดจนปฏิบัติตำมผังกระบวนกำรยืมพัสดุประเภทคงรูป 
และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้ำหน้ำที่รัฐของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะ
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1538  
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2562 หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/1539  
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2562 และหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/1540 ลง
วันที่ 10 เมษำยน 2562  
   5.3.7 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ และผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ ควบคุม ก ำกับดูแล สื่อสำร 
ให้บุคลำกรให้รับทรำบทั่วทั้งองค์กร  
 5.4 มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี ตรวจสอบควบคุมพัสดุ/
ครุภัณฑ์ของหน่วยงำนถูกต้อง และโปร่งใส 
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 5.5 มอบหมำยกลุ่มตรวจสอบภำยใน สอบทำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำมเกณฑ์ประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ๕ มิต ิ(Electronics Internal Audit : EIA)  
 
 6. กำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย 
 6.1 ผู้มีอ ำนำจสั่ งบรรจุ และ อ.ก.พ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และ อ.ก.พ.  
กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรฐำนในกำรใช้ดุลพินิจพิจำรณำระดับโทษทำงวินัย 
 6.2 มอบกลุ่ มเสริมสร้ำงวินั ยและระบบคุณธรรม ก ำหนดมำตรฐำนของระดับโทษ 
ในกำรกระท ำควำมผิดกรณีต่ำงๆ  
 6.3 เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม เสนอรำยงำน 
กำรสอบสวนและกำรลงโทษต่อผู้ มี อ ำนำจพิจำรณำลงโทษ โดยด ำเนิ นกำรมำตรฐำนของระดับโทษ 
ในกำรกระท ำควำมผิดกรณีต่ำงๆ ที่ก ำหนด 
 
3.3 กำรควบคุมก ำกับ 
 ควบคุมก ำกับผ่ำนกำรระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ สอบทำนตำมเกณฑ์ประเมินประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ประกอบด้วย มิติด้ำนกำรเงิน มิติด้ำนจัดเก็บ
รำยได้ มิติด้ำนบัญชีและงบกำรเงิน มิติด้ำนบริหำรพัสดุ มิติด้ำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ https://iad.moph.go.th/main/eia/ 

  
 
 
 

 
3.4 ช่องทำงกำรร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแส 
 กรณีพบว่ำมีบุคลำกรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนกลำง มีกำรใช้ดุลพินิจ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย มีกำรแทรกแซง ไม่เป็นกลำง ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม และขัดต่อพระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม ในมำตรำ 5 ข้อ (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึก และรับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่ (3) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนรวม และมีจิตสำธำรณะ (6) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ (7) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร สำมำรถร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 1. รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
 2. ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่ำนช่องทำง 
  ช่องทำงที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสำธำรณสุข 
  ช่องทำงที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
กระทรวงสำธำรณสุข www.stopcorruption.moph.go.th เมนู ร้องเรียนแจ้งเบำะแส 
กำรทุจริต 
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 ทั้งนี้  ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 
 2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นกำรกระท ำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียน 
ระบุตัวตนชัดเจนใน 4 มำตรกำร 
 3. กระบวนกำรรับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 14 พฤษภาคม 2562 
 
หัวข้อ แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
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