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กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้
ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อน าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่
ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยา
ข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน จรรยาข้าราชการพลเรือน 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดต่อไป 
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บทท ี่ 1 

 

บทนำ 

 

1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบเปน็วาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากร
ทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิ
บาลและการป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
เรื่อง มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลนิิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) 
ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และ (3) ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กล
ยุทธ์ “ธรรมาภบาล” เป็นหลกัในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ (1) การ
บริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม  (2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ (3)  มี
การกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60)   สอดคล้องกับการอภิบาลระบบ การบรหิารงานทีโ่ปร่งใสของ
กระทรวงสาธารณสุขตมนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์
คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร) ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานทุกระดับ ก าหนดค่านิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญทาใน
สิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทาง การบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักการท างาน 3 ส. คือ ส าเร็จ 
ความสุข และสร้างสรรค์ ด้วยองค์ประกอบ (3I คือ Information Innovation and Integrity) 

1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการในการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤติ 
ม ิชอบด ้วย มาตรการ 3 ป. 1 ค. ประกอบด ้วย การปล ุกจ ิตสำน ึก การป ้องก ัน การปราบปราม และการสร ้าง 
เครือข่าย สาระส าคัญได้ดังนี้ 

ปลุกจิตส าน ึก สร ้างจ ิตสำน ึก ปร ับฐานความค ิดด ้านการต ่อต ้านการท ุจร ิตที่ต ัวบ ุคคล 
สร ้างพลงัคุณธรรมขับเคลือ่นส ังคม 

ป้องกัน สร ้างระบบคุณธรรม และยกระดบัความโปร ่งใสในการด าเนนิงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและเข ้มแข ็ง  
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ปราบปราม ปร ับปร ุงกฎ ระเบ ียบที ่เออต ่อการท ุจร ิตและป ิดชองโหว กำหนดมาตรการ 

ลงโทษผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
เครือข่าย สร ้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภ าคประชาส ังคมในการ เฝ ้าระวัง 

แจ้งเบาะแส และสร ้างความเข ้มแข ็งของกลไกการตรวจสอบ 
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1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสขุ 
 

กระทรวงสาธารณส ุข ได ้ประกาศเจตนารมณ ์ในการต ่อต ้านการท ุจร ิต เม ื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2558 ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส าน ึก คนสาธารณสุขไม ่โกง” 

น ับเป ็นความภูม ิใจของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที่ท ุกคนที่ร ่วมก ันประกาศจ ุดย ืนอย ่างชัดเจน 
ในการไม ่ยอมร ับการท ุจร ิตคอร ์ร ัปชั่น และร ่วมสร ้างวัฒนธรรมส ุจร ิตให ้เก ิดข้ึนในกระทรวงสาธารณส ุข 
อย ่างจร ิงจ ัง  สอดร ับก ับเจตจำนงของร ัฐบาลชุดป ัจจ ุบ ันที่ให ้ความสำค ัญในการแก ้ไขป ัญหาการท ุจร ิต กำหนด 
เป ็นวาระเร ่งด ่วน และเป ็นวาระแห ่งชาติ  มุ ่งมั่นในการแก ้ไขป ัญหาการท ุจร ิต ต ้องการให ้คนไทยไม ่โกง 
ยกระดับค่าด ัชน ีภาพล ักษณ ์คอร ์ร ัปช ั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ ่งสร ้างความส ุขให ้ประชาชน 
ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาค ส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการท ุจร ิต สร ้างค ่าน ิยมซื่อส ัตย ์ส ุจร ิตและน ้อมนำปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินช ีว ิต ซึ่งสอดคล้องก ับนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดหัวข้อหล ักในการรณรงค ์วนต ่อต ้านคอร ์ร ัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส 

 
 
 
 
 

 ค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

ข้าพเจ้า .................(กล่าวช่ือ).......................................ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน
ในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์กล้ ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดินหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของ
ประช าชน จะด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อ
จรรโลงและน าพากระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป 

 
 
 
 

ข้ าราชการท้ กคนควรพ้ึงละเว ้นการท ้จร้ิตต ้อหน ้าท่ีราชการโดยเห ้นแก้ ประโยชน์้ของ
ประเทศชาติเป็นสำค้ัญให สมกับการเป็นข าราชการในพระบาทสมเด จพระเจ้ าอยู หัวฯ 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity  and 

Transparency Assessment) 
ร ัฐบาลภายใต ้การนำของพลเอกประย ุทธ จ ันทร ์โอชาให ้ความสำค ัญและผล ักด ันให ้การป ้องก ัน

และปราบปรามการท ุจร ิตเป ็นวาระแห ่งชาติ โดยส ่งเสร ิมการบร ิหารราชการแผ ่นด ินที ่ม ีธรรมาภิบาล 
ย ึดหล ักการบร ิหารจ ัดการที่ด ีย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) คณะร ัฐมนตร ีเมื ่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ม ีมต ิให ้หน ่วยงานภาคร ัฐท ุกหน ่วยงาน เข ้า
ร ่วมการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ง ใสในการดาเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเม ินการบริหารงานราชการอย ่างมี 
ประส ิทธิภาพ โปร ่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟ ื้นฟูและช่วยส ่งเสร ิมการต ่อต ้านการท ุจร ิตเชิงบวกในภาคร ัฐ 
ให ้แก ่ระบบราชการไทย โดยอาศ ัยความร ่วมม ือของหน ่วยงานภาคร ัฐและองค ์การมหาชน จ านวน 8,293 
หน่วยงาน ที่จะร่วมผนึกกำลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช ่องว่างการกระท าการทุจริต 

แนวค ิดการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐนั้น 
ได ้ก าหนดองค ์ประกอบในการประเม ินที ่คำน ึงถ ึงหล ักธรรมาภ ิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม 
ของประเทศไทยเป ็นหล ัก รวมถ ึงข ้อเท ็จจร ิงของการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช่ันที ่เก ิดข้ึนภายในหน ่วยงานภาคร ัฐ 
ซึ่งสาเหตุส ่วนใหญ่เกิดจาก (1) การด าเน ินงานของระด ับบ ุคคล หร ือ (2) ป ัจจ ัยทางวัฒนธรรมขององค ์กร หร ือ 
(3) ล ักษณะงานที ่เอื ้อให ้เก ิดการท ุจร ิตคอร ์ร ัปชั่นและการร ับสิ ่งของต ่างๆ ซึ่งล ้วนแล ้วแต ่เป ็นวิธีการบร ิหาร 
จ ัดการภายในองค ์กรท ่ีนำไปส ู่การปร ับเปล ่ียนพฤต ิกรรม ค ่าน ิยมและวัฒนธรรมขององค ์กร ให ้กลายเป ็น 
สิ ่งที ่ยอมร ับได ้ของผ ู้บร ิหารและเจ ้าหน ้าที ่ภายในองค ์กร โดยการสร ้างความตระ หน ักถ ึงความร ับผ ิดชอบ 
และการม ีส ่วนร ่วมในการต ่อต ้านการท ุจร ิตภายในองค ์กรของผ ู้บร ิหารและเจ ้าหน ้าที ่ภายในองค ์กรจะเป ็น 
สิ ่งที ่ยากต ่อการด าเน ินงาน แต ่เป ็นส ่ิงสำค ัญที ่ต ้องสร ้างต ้องทำให ้เก ิดข้ึน เพื่อนำไปสู ่องค ์กรที่ม ีค ุณธรรม 
และความโปร ่งใสในการ ดำเน ินงาน นำไปส ู่การทำให ้ส ังคม ชุมชน และประเทศ เก ิดความตระหน ักถ ึงภัย 
จากการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช่ัน และเก ิดแนวร ่วมในการต ่อต ้านการท ุจร ิต ไม ่ยอมร ับให ้ม ีการท ุจร ิตในส ังคม ชุมชน 
โดยปฏ ิเสธการทุจริตคอร์รัปช ั่นทุกรูปแบบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปล ุกจ ิตสาน ึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร ้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต มุ ่งเน ้นการป ้องก ันการท ุจร ิต 
ให ้เข ้มแข ็งและม ีประส ิทธิภาพผ ่านกระบวนการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน 
ของหน ่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำน ักงาน ก.พ.ร. กำหนดให ้การประเม ิน 
ITA เป ็นต ัวช้ีวัดตามคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการของส ่วนราชการระด ับกรมและระด ับจ ังหวด (กำหนด เป ็น
ต ัวชี้ว ัดที่ 8 ระด ับค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเน ินงานของหน ่วยงาน ในม ิต ิภายใน ม ิต ิการพ ัฒนา 
องค์กร น้ าหน ักร้อยละ 5) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณส ุขได้ก าหนดให้การประเมิน ITA เป ็นต ัวชี้วัดเน ้นหน ัก 
ตามย ุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณส ุข (ต ัวช ี้ว ัดที่ 21 ร ้อยละของหน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุข 
ผ ่านเกณฑ ์ประเม ินระด ับค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงาน เฉพาะหล ักฐาน 
เช ิงประจ ักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเด ียวก ัน ทั้งนี้ 
การข ับเคลื ่อนย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570) ได ้
กำหนดเป ้าหมายเชิงร ูปธรรมในเร ื่องการพยายามเพ ิ่มค ่าคะแนน CPI  (Corruption  Perception  Index) ซึ ่ง
อยู ่ที ่กลไกของภาคร ัฐเป ็นส ่วนใหญ่ และค ่า CPI  นี้ ย ังเป ็นหนึ่งในเป ้าหมายหล ักของแผนพัฒนาเศรษฐก ิจ 
และส ังคมแห ่งชาติ ฉบ ับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ในการสร ้างภูม ิคุ ้มก ันของส ังคมไทย ค ือ การบร ิหาร 
จัดการที่โปร ่งใส ตรวจสอบได ้และมีประสิทธ ิภาพ 
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บทท่ี 2 
 
 

ระบบการป้องก ันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท ี่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
 

2.1 ระบบการป ้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสน ับสนุน 
 

2.1.1  ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดข้อบังคับว ่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้อง

กับลักษณะของงานในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักจรรยาข้าราชการ ตามมาตรา 78 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องรักษาจรรยา
ข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการโดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การยึดมั่นและยืนหย ัดท าในส ิ่งที่ถ ูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย ์สุจริตและความรับผ ิดชอบ 
3. การปฏิบ ัต ิหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
4. การปฏิบ ัติหน้าที่โดยไม ่เลือกปฏ ิบัติอย่างเป็นธรรม 
5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุ   

ข้าราชกาพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน
น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเล่ือนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

 
 

(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข กำหนดข ้อบ ังค ับตามพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วย 

หล ักเกณฑ ์และวิธ ีการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรา ๒๙ ในการปฏ ิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือการติดต่ อ 

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการ และใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อให้ประช าชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีก ารทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ จ าเป็นหรือ 

สมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่ าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 
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ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

 
 

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน

ในระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิ ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วน ราชการได้ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แต่ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วน
ราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความ
ล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยเร็วต่อไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา ความ
สงบเรียบร้อยของประช าชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้วให้ส่วนราชการ จัดให้

มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ 
ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

 
 

(3) ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดข้ึน โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นก ารกระท าผิดทางวินัย 

ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถ่ีถ้วนแล้ว
เห็นวาต าแหน่งข้าราชการพลเรอืนทุกต าแหน่งมหีน้าที่ทีต่้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น การใช้อ านาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือนทั้งปวง
จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม และตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นการ 
อ ันพึงเว้นเพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบกันข้ึนเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความ
ประพฤติที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการ 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

 
 

อนึง่ มาตรา ๒๘๐ ให ้ผู ้ตรวจการแผ ่นด ินมีอำนาจหน้าที ่เสนอแนะหร ือให ้คำแนะนำ 
ในการจ ัดทำหร ือปร ับปร ุงประมวลจร ิยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส ่งเสร ิมให ้ผู ้ด ารงตำแหน ่งทางการเม ือง 
ข ้าราชการพลเร ือน และเจ ้าหน้าที่ของร ัฐ ม ีจ ิตสำน ึกในด ้านจร ิยธรรม รวมทั้งม ีหน ้าที ่รายงานการกระทำ 
ที ่ม ีการฝ ่าฝ ืนประมวลจร ิยธรรมเพื่อให ้ผู้ที ่ร ับผ ิดชอบในการบ ังค ับการให ้เป ็นไปตามประมวลจร ิยธรรม 
ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตร า ๒๗๙ 

ด ังนั้น บ ุคคลผู ้ดำรงตำแหน ่งข ้าราชการพลเร ือนท ุกตำแหน ่งจ ึงม ีหน ้าที ่ดำเน ินการ 
ให ้เป ็นไปตามกฎหมายเพ ื่อร ักษาประโยชน ์ส ่วนรวมและประเทศชาติ ม ีความเป ็นกลางทางการเม ือง 
อำนวยความสะดวก และให ้บร ิการแก ่ประชำชนตามหล ักธรรมาภิบาล โดยจะต ้องย ึดมั่นในค ่ำน ิยมหล ัก 
ของมาตรฐานจร ิยธรรมสำหร ับผู ้ดำรงต าแหน ่งทางการเม ืองและเจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐ ๙ ประการของสำน ักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี ้

(๑)  การยึดมั่นในค ุณธรรมและจริยธรรม 
(๒)  การมจีิตสำนึกท ี่ด ีซื่อสัตย์ ส ุจริต และรับผิดชอบ 
(๓)  การย ึดถ ือประโยชน ์ของประเทศชาต ิเหน ือกว่าประโยชน ์ส ่วนตนและไม ่ม ีผลประโยชน์ 

ทับซอ้น 
(๔)  การยืนหย ัดท าในส ิ่งที่ถ ูกตอ้ง เป็นธรรม และถ ูกกฎหมาย 
(๕)  การให้บริการแก ่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอ ัธยาศัย และไม่เลือกปฏ ิบัต ิ
(๖)  การให้ข ้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบอืนข้อเทจ็จริง 
(๗)  การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีค ุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประม ุข 
(๙)  การยึดมั่นในหล ักจรรยาว ิชาช ีพขององค์กร 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ ประกอบค่านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก าหนด มาตรฐาน
ทางจริยธรรมข้ึนเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ข้าราชการท้ังหลายเกิดส านึก ลึกซึ้งและ
เท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และ
ด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรง
เป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 

หมวด ๑ 
 
 

บทท่ัวไป 
ข้อ ๑ ประมวลจร ิยธรรมข ้าราชการพลเร ือนนี ้ให ้ใช ้บ ังค ับตั ่งแต ่วันครบเก ้าส ิบวัน น ับแต ่วัน

ประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเร ือนน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว ่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเร ือนฉบับนี ้
“ข้าราชการ” หมายความว ่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลกูจ้างในสงักัดราชการพลเรือน 
“หัวหน ้าสว่นราชการ” หม ายควำมรวมถึงผู้ว ่ำรำชกำรจังหวดในกรณีทเปน็ข ้ำรำชกำรส่วนภ ูมิภำค 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

 
 

“คณะกรรมการจร ิยธรรม” หมายความว ่า คณะกรรมการจร ิยธรรมประจำส ่วนราชการ 
“ของขวัญ” หมายความว ่า ของขว ัญตามกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว ่าด ้วยการป ้องก ัน 

และปราบปรามการทจุริตหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการขัดก ันระหว ่างประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน์ส ่วนรวม 
 
 

หมวด ๒ 
 
 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ ๓ ข ้าราชการต ้องย ึดมั่นในจร ิยธรรมและย ืนหย ัดกระทำในส ิ่งท ่ีถ ูกต ้องและเป ็นธรรม 

โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการหลีกเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
(๒) เมื่อรู้หรือพบการฝ่าฝืน ต้องรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดย

พลัน 
(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการฯ ในกรณีที่อาจขัดแย้งกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
(๔) ร่วมประชุมแล้วพบว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือมีการเสนอเรื่องผ่านตนต้องคัดค้าน

การกระท าดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
ข้อ ๔ ข้าราชการต ้องมจ ิตส านึกที ่ด ีและความร ับผ ิดชอบต ่อหนาที่ เส ียสละ ปฏิบ ัต ิหนาท ่ีด ้วย 

ความรวดเร ็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างนอ้ยต้องวางตน ดังนี ้
(๑)  อุท ิศตนให ้ก ับการปฏ ิบ ัต ิงานในหน ้าที่ด ้วยความรอบคอบระม ัดระว ัง และเต ็มก าล ัง 

ความสามารถที่ม ีอยู่ในกรณีท ี่ต้องไปปฏ ิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะตอ้งไม่ทำให้งานในหนา้ที่เส ียหาย 
(๒)  ละเว ้นจากการกระท าทัง้ปวงท ่ีจะก ่อให ้เก ิดความเส ียหายต ่อตำแหน ่งหน ้าท ่ีของตน 

หรือของข้าราชการอ ื่น ไม่ก ้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏ ิบัตหิน ้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
(๓)  ใช้ด ุลพน ิจและต ัดส ินใจในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ด ้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงท ่ีปฏิบ ัติ 

ในว ิชาช ีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข ้อมูลพยานหล ักฐานและความเหมาะสม ของแต่ละกรณี 
(๔)  เมื ่อเก ิดความผ ิดพลาดข ึ้นจากการปฏิบ ัต ิหน ้าที่ ต ้องร ีบแก ้ไขให ้ถ ูกต ้อง  และแจ ้ง 

ให้หัวหนา้ส ่วนราชการทราบโดยพลัน 
(๕) ไม ่ข ัดขวางการตรวจสอบของหน ่วยงานที่ม ีหน ้าที ่ตรวจสอบตามกฎหมายหร ือ 

ประชำชน ต ้องให ้ความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานที ่ม ี่หน ้าที ่ตรวจสอบตามกฎหมายหร ือประชำชนใน กำราตรวจสอบ 
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจร ิงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖)  ไม ่ส่ังราชการด ้วยวาจาในเร ื่องที ่อาจก ่อให ้เก ิดความ เส ียหายแก ่ราชการ ในกรณี 
ที ่ส่ังราชการด ้วยวาจาในเรือ่งด ังกล ่าว ให ้ผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาบ ันท ึกเร ่ืองเป ็นลายล ักษณ ์อักษรตามคำส ่ัง 
เพ ื่อให้ผูส้ ั่งพ ิจารณาส ั่งการต่อไป 

ข้อ ๕ ข ้าราชการต ้องแยกเรื ่องส ่วนต ัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และย ึดถ ือประโยชนส ่วนรวม ของ
ประเทศชาติ เหน ือกว ่าประโยชน ์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑)  ไม ่นำความส ัมพ ันธ์ส ่วนต ัวที ่ตนม ีต ่อบ ุคคลอื่น ไม ่ว ่าจะเป ็นญาต ิพี่น ้อง พรรคพวก 
เพื่อนฝ ูง หร ือผู ้ม ีบ ุญค ุณส ่วนต ัว มาประกอบการใช้ด ุลพน ิจให ้เป ็นค ุณหร ือเป ็นโทษแก ่บ ุคคลน้ัน หร ือปฏิบ ัติ 
ต่อบุคคลน ั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหร ือช ัง 
 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

(๒)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ                        
ทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น  เว ้นแตไ่ด้รับอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(๓)  ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิด   
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณ ีม ีความเคล ือบแคลงหร ือสงส ัย ให ้ข ้าราชการผู ้นัน้ย ุต ิการกระท าด ังกลา่ว 
ไว ้ก่อนแล้วแจ้งใหผู้้บงัคับบญัชา ห ัวหนา้ส ่วนราชการ และคณะกรรมการจร ิยธรรมพ ิจารณา เม ่ือคณะกรรมการ 
จริยธรรมว ินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏ ิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ที ่ร ับผ ิดชอบในหน ่วยงานโดยตรง หร ือหน ้าท ่ีอื่นในราชการ 
ร ัฐวิสาหก ิจ องค ์การมหาชน หร ือหน ่วยงานของร ัฐ ข ้าราชการต ้องย ึดถ ือประโยชน ์ของทางราชการเป ็นหล ัก 
ในกรณ ีท ่ีม ีความข ัดแย ้งระหว ่างประโยชน ์ของทางราชการ หร ือประโยชน ์ส ่วนรวมก ับประโยชน ์ส ่วนตน 
หร ือส ่วนกล ุ่มอื่นจ าเป ็นต ้องว ิน ิจฉ ัยหร ือชขาด ต ้องย ึดประโยชน ์ของ ทางราชการและประโยชน ์ส ่วนรวม เป็น
สำคัญ 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่                   
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยอย ่างน ้อยต ้องวางตน ดังนี ้

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญ
แทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 

(2)   ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บคุคลใด เพราะมอีคติ 
(3)   ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการกระท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๗ ข ้าราชการต ้องเคารพและปฏิบ ัต ิตามร ัฐธรรมนูญและกฎหมายอย ่างตรงไปตรงมา 

โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(1) ไม่ละเม ิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณ ีมีข ้อสงส ัย หรือมีข ้อทักท้วงว ่าการกระทำไม ่ชอบด ้วยร ัฐธรรมน ูญ กฎหมาย กฎ ข ้อบ ังค ับ หร ือมต ิ
คณะร ัฐมนตร ีที ่ชอบด ้วยกฎหมาย ข ้าราชการต ้องแจ ้งให ้ห ัวหน ้าส ่วนราชการและคณะกรรมการจร ิยธรรม
พิจารณา และจะด าเน ินการต ่อไปได ้ต ่อเมื ่อได ้ข ้อย ุติ จากหนว่ยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 

(3)  ในกรณ ีท ่ีเห ็นว ่าคำสั่งผ ู้บ ังค ับบ ัญชา หร ือการดำเน ินการใดท ่ีตนม ีส ่วนเก ่ียวข ้อง 
ไม ่ชอบด ้วยร ัฐธรรมน ูญ กฎหมาย กฎ หร ือข ้อบ ังค ับ ต ้องท ักท ้วงเป ็นลายล ักษณ ์อกษรไว ในกรณ ีที ่เห ็นว ่า 
มต ิคณะร ัฐมนตร ีไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย ต ้องทำเร ่ืองเสนอให ้ห ัวหน้าส ่วนราชการพิจารณา และส ่งเร ่ืองให ้
ส าน ักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ได้ข ้อยุต ิทางกฎหมายต่อไป 

(๔)  ไม ่เล ี่ยงกฎหมาย ใช้หร ือแนะนำให ้ใช้ช่องวางของกฎหมายที ่อยู ่ในความร ับผ ิดชอบ 
ของตนเพ ื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู ้อ ื่น และตอ้งเร่งแก ้ไขช่องว่างดังกลา่วโดยเร็ว 

(๕)  ไม ่ยอมให ้บ ุคคลอ ื่นอาศ ัยช ื่อตนเองถ ือครองทร ัพย ์ส ิน ส ิทธิ หรือประโยชน ์อื่นใดแทน 
บุคคลอื่นอ ันเป ็นการเลี่ยงกฎหมาย หร ือใช้ช ื่อบ ุคคลอื่นถ ือครองสิ ่งด ังกล ่าวแทนตนเพื่อปกป ิดทร ัพย ์ส ินของตน 

(๖)  เมื่อทราบว่าม ีการละเม ิด หร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายในส ่วนราชการของตน ห ัวหน ้า
ส่วนราชการตอ้งด าเนินการที่จ าเป็น เพ ื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 

ข้อ ๘ ข ้าราชการต ้องปฏิบ ัต ิหน้าที ่ด ้วยความเที ่ยงธรรม เป ็นกลางทางการเมือง ให ้บร ิการ แก่
ประชาชนโดยม ีอ ัธยาศ ัยท ี่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี ้

 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

(๑)  ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่ามีอยู่ตาม
กฎหมาย 

(๒)  ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล โดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(3)   ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม 

(4) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย    หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมอืง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

(5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีพระคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(6)   ไม่ลอก หรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
ข้อ ๙ ข ้าราชการต ้องปฏิบ ัต ิตามกฎหมายว ่าด ้วยข ้อมูลข ่าวสารของทางราชการ

อย ่างเคร ่งคร ัดและรวดเร ็ว ไมถ ่วงเวลาให ้เนิ่นช ้าและใช ้ข ้อม ูลข ่าวสารที ่ได ้มาจากการดำเนินงานเพื ่อการ 
ในหน ้าที่ และให ้ข ้อมูลข ่าวสารแก ่ประชาชนอย ่างครบถ ้วน ถ ูกต ้อง ท ันการณ์ และไมบ ิดเบ ือนข ้อเท ็จจร ิง โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี ้

(1)   ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

(2)  ช้ีแจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท า
การ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครดั 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1)   ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 

(2)  ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด 
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

(3)  ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ข ้าราชการต ้องย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตร ิย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี ้

(๑)  ไม ่แสดงการต ่อต ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษ ัตร ิย์ 
ทรงเป ็นประม ุข หร ือสน ับสน ุนให ้น าการปกครองในระบอบอื่นท ่ีไม ่ม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข 
มาใช ้ในประเทศไทย 

(๒)  จงร ักภักด ีต ่อพระมหากษ ัตร ิย์ และไม ่ละเม ิดองค ์พระมหากษ ัตร ิย์ พระราชินี และ 
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหร ือทางวาจา  

ข้อ ๑๒ ข ้าราชการต ้องเป ็นแบบอย ่างที ่ด ีในการดารงตน ร ักษาชื ่อเส ียงและภาพล ักษณ์ ของ
ราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี ้

(1)  ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
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ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

(2)  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(3)  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และ
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(4)  ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสีย และไม่วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

 
(4) จรรยาข้าราชการพลเรือน สาน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุขเป ็นส ่วนราชการที ่ม ีหน ้าที ่หล ักในการให ้บร ิการ 
ด ้านการแพทย ์และสาธารณส ุข แก ่ประช าชน เพื่อให ้ประชาชนม ีส ุขภาพที ่ดี และสามารถเข ้าถ ึงบร ิการ 
สาธารณส ุขท ุกด ้านสอดคล ้องก ับสภาพป ัญหาของแต ่ละพื้นที่ โดยให ้บร ิการประชาชนอย ่างเป ็นธรรม 
ครอบคล ุมและม ีมาตรฐาน ด ังน ั้นการที ่จะปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ให ้แก ่ประชาชนอย ่างม ีค ุณภาพ จ ึงข้ึนอยู ่ก ับการปฏิบ ัติ 
หน ้าที ่ของข ้าราชการซ ่ึงต ้องม ีจ ิตสำน ึกในหน ้าที่ กระท าในสิ ่งที ่ถ ูกต ้อง เป ็นธร รม เส ียสละ และมุ ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ส าน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุขมจีรรยาที่สมควรให้ข้าราชการพ ึงถ ือปฏ ิบัติดังนี ้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรบัผิดชอบ 

๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน ้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรือผู้อืน่ 
1.๒ ปฏ ิบัติหน ้าที่ด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ 

มากกว่าส ่วนตน 
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไดก้ระทำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบ ัต ิหน ้าท ่ีอย ่างเต ็มความสามารถ เส ียสละและอุท ิศเวลาให ้แก ่ทางราชการ 

จนงานสำเรจ็ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิง่ที่ถูกต้อง 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบ 
นโยบาย 

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
๒.๓ มีความกล้ ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับ 

บริการอย่างเท่าเทียม 
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๓ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ 

ยุติธรรม 
ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
๔.๒ ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตงิานของแต่ละข้ันตอน 
๔.๓ เก็บหลกัฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
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ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และ เป็น

ธรรม 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี  

คุณภาพ 
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

๖.๑ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
ทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 

๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 
๖.๓ น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
๖.๔ เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ 

ของตนและสังคม 
 

(5) พระราชบญัญัติข้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความ

โปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ และมิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะ
ของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับการ
ประเมินผลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้
การพัฒนาระบบ บริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และมีความสอดคล้อง กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจ ากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและ
ตัวชวดความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจดัการทีม่ีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็น
กระบวนการ ที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความ 
เท่าเทียม และมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้ 
พระราชบัญญัติข้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประช าชน และหน่วยงานภาครัฐ 
ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑. ประช าชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการดา้นข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ 

ท างานอื่น ๆ จากเจ้าหนา้ที่และหน่วยงานของรัฐ 
๒. สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการไดอ้ย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓. สามารถตรวจสอบข้อมลูข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได ้
๔. มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดการข้อมลูสว่นบุคคลและสังคม 
๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่านพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑. ม ีข ้อก าหนดและหล ักเกณฑ ์ในการปฏ ิบ ัต ิงานท ่ีก าหนดภายใต ้พระราชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูล 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. มีแนวทางในการบร ิหารจ ัดการภายในองค ์กรท ่ีสอดคล ้องก ับความโปร ่งใสท ี่แสดงให ้เห ็น 

ถึงข้ันตอนการด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบไดท้ ั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
๓. ม ีเกณฑ ์มาตรฐาน ต ัวช้ีวัด แนวทางการประเม ินผล และสามารถใช้เกณฑ ์มาตรฐานและ 

ต ัวช้ีวัดด ังกล ่าว เป ็นต ัวแบบในการประเม ินตนเอง ภายใต ้พระราชบัญญัติข้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช ้เกณฑ์มาตรฐานและต ัวชี้วัดความ โปร ่งใส เป ็นแบบประเม ิน 

เพ ื่อเตร ียมความพร ้อมในการรองร ับการตรวจประเม ินของ หน ่วยงานที ่มี อำนาจหน ้าที ่ในการตรวจประเม ิน 
ตามกฎหมายหร ือเพ ื่อกิจการอื่น 

๕. ได ้ส ่งเสร ิมให ้ประชาชนม ีโอกาสได ้ร ับรู ้ข ้อม ูลข ่าวสารจากทางราชการและสามารถพ ัฒนา 
ระบบกลไกในการบร ิหารจ ัดการที ่ม ีประส ิทธิภาพ ถ ูกต ้อง เป ็นธรรม และรวดเร ็ว มาตรฐานและต ัวช ี้ว ัดความ 
โปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ ประกอบด ้วยเกณฑ ์มาตรฐานม ีความครอบคล ุมแนวค ิด และกระบวนการปฏิบ ัต ิงาน 
ที ่แสดงถ ึงความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ โดยเฉพาะการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสาร การม ีส ่วนร ่วมของประช าชน 
และการ ตรวจสอบการใช ้อำนาจร ัฐของภาคประชาชนและหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้อง ประกอบด ้วยเกณฑ ์มาตรฐาน 
ความโปร่งใส 

การสง่เสร ิมให้ภาคประชาชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในข้ันตอนและกระบวนการบร ิหารจ ัดการ 
ของภาครัฐ โดยมีตัวช ี้ว ัดมาตรฐานความโปร ่งใสด้าน การบรหิารงาน ๕ ประการ ได้แก ่

5.๑ การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหนา้ที่ของหน่วยงาน 
5.2 การจัดท าว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และแผนปฏ ิบัติการประจ าปีของหนว่ยงาน 
5.3 การก าหนดหล ักเกณฑ ์และข ั้นตอนการปฏ ิบัติง านของหน ่วยงาน 
5.4 การด าเนินการตามแผนปฏ ิบัติการประจ าป ี
5.5 การส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของประชำชนในการบร ิหารจ ัดการของหน ่วยงาน 

มาตรฐานและตัวช ี้ว ัดความโปร่งใสด้านการให้บร ิการแก ่ประช าชน 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บร ิการแก ่ประชำชน เป ็นมาตรฐานเกี ่ยวก ับการปฏิบ ัติ 

หน ้าที ่ของหน ่วยงานภาคร ัฐที ่สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงการทำหน ้าที ่โดย ความซื่อส ัตย ์ส ุจร ิตไม ่ม ีการเล ือกปฏิบ ัติ 
และการขจ ัดข ้อโต ้แย ้งท ่ีไม ่เป ็นธรรมโดยเป ็นการกำหนดหล ักเกณฑ ์และข้ันตอนการให ้บร ิการการเล ือกใช้ 
ช ่องทางการให ้บร ิการที่ เหมาะสมก ับการให ้บร ิการ รวมไปถ ึงการประเม ินความพ ึงพอใจของประชา ชน 
โดยมีตัวช ี้ว ัด มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บร ิการแก ่ประช าชน ๖ ประการ ได้แก่ 

๑. การก าหนดหล ักเกณฑ ์และข ั้นตอนในการใหบ้ริการแก่ประชำชน 
๒. การให้บรกิารตามหลักเกณฑ ์และข ั้นตอนที่ก าหนดไว ้โดยไม ่ม ีการเลือกปฏิบัต ิ
๓. การเลือกใช้ช ่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการใหบ้ริการ 
๔. การจัดให้มีช ่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเร ื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพ ึงพอใจของประชาชนผ ู้รับบร ิการ 
๖. การจัดท าระบบข ้อมูลทางสถิติและสร ุปผลการให้บร ิการแก่ประชาชน ซึ ่งเป ็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชก าร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสน ับสนุน 
 
 
 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏ ิบัติงาน 
 

มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน ถ ือเป ็นเครื่องม ือสำค ัญอย ่างหนึง่ท ี่องค ์กรจะน ามาใช้ในการบร ิหาร 
งานบ ุคคล เพราะทั้งผู ้บร ิหารและผู ้ปฏิบ ัต ิงานต ่างจะได ้ร ับประโยชน ์จากการ กำหนดมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงาน 
ข้ึนมาใช้ร ่วมก ัน ผู ้บร ิหารจะม ีเครื่องม ือช่วยควบค ุมให ้การดำเน ินงานเป ็นไปตามเป ้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การมอบหมายหน ้าที ่และการสั ่งการสามารถท าได ้โดยสะดวกและรวดเร ็ว การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ม ีความย ุต ิธรรมและน ่าเชอถ ือ เนื ่องจากม ีทั้งหล ักฐานและหล ักเกณฑ ์ที่ ผู ้บร ิหารสามารถชี้แจงให ้ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
ยอมร ับผลการประเม ินได ้โดยง ่าย ในส ่วนของผู ้ปฏิบ ัต ิงานมาตรฐานที่ กำหนดไว้ถ ือเป ็นสิ ่งท ้าทายที ่ท าให ้เก ิด 
ความม ุ่งมั ่นที ่จะไปให ้ถ ึงเป ้าหมายการปฏ ิบ ัต ิงาน ม ีความถ ูกต ้องมากข้ึนเนือ่งจากผู ้ปฏิบ ัต ิงานม ีกรอบ 
หร ือแนวทางในการปร ับปร ุงงานและการพัฒนาศ ักยภาพ เพื่อไปสู ่มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานที่ทั้งผู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
และผ ู้บร ิหารองค ์กรได ้ร ่วมก ันกำหนดไว้เพื่อค ุณภาพของการปฏิบ ัต ิงานและความเจร ิญก ้าวหน ้าของ องค ์กร 
มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงาน (Performance Standard) การบร ิหารงานบ ุคคล น ับเป ็นภารก ิจที่สำค ัญยิ่ง
ประการหนึง่ของการบร ิหารองค ์กร เนือ่งจากเป ็นป ัจจ ัยที ่ม ีส ่วนท าให ้การพ ัฒนาองค ์กรบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค์ 
และเป ้าหมายท ่ีวางไว ้ การบร ิหารงานบ ุคคลเป ็นกระบวนการที่เกี่ยวข ้องต ัวบ ุคคลใน องค ์กร น ับตั้งแต่ 
การสรรหาบ ุคคลมาปฏ ิบ ัต ิงาน การบรรจ ุแต ่งตั้ง การพ ัฒนา การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน ไปจนถ ึงการ 
ให ้บ ุคคลพ ้นจากงาน ทั้งนี ้ เพ ื่อให ้องค ์กรได ้คนด ีม ีความรู ้ความสามารถและความประพฤต ิด ีมาปฏ ิบ ัต ิงาน 
ซึ่งการที่องค ์กรจะได ้บ ุคคลท ่ีม ีค ุณสมบ ัต ิด ังกล ่าวมาปฏ ิบ ัต ิงานนัน้ จำเป ็นต ้องสร ้างเครื ่องม ือสำค ัญค ือ 
การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน (Performance  Appraisal)  ข้ึนมาใช้ในการวัดและประเม ินค ุณสมบ ัติ ของ
บ ุคคล ซ ึ่งผลที่ได ้จากการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานจะเป ็นข ้อม ูลที่องค ์กรนำไปใช ้ในการพ ิจารณา การ
เล ่ือนข้ันเลื่อนต าแหน ่งการพัฒนาประส ิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงาน การโอนย ้าย การให ้พน ักงาน และ การให ้
พ ้นจากงาน โดยทั่วไปแล ้วการที่จะท าให ้การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานด าเน ินไปอย ่างบร ิส ุทธิย ุต ิธรรม และ
เช่ือถ ือได ้นั้นองค ์กรม ักจะสร ้างเครื ่องม ือประกอบอีกส ่วนหนึ่ง ข้ึนมาใช้ในการพิจารณาประเม ินผล ซึ่ง
หนึ่งในเครื่องม ือที่ต ้องใช้ก ็ค ือ มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป ็นเกณฑ์  
ในการเปร ียบเทียบผลงานระหว ่างบุคคลที่ปฏ ิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต ้องท าการกำหนดมาตรฐานการ 
ปฏ ิบ ัต ิงานไว ้เป ็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก ่อน แล ้วเมื่อด าเน ินการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของบ ุคคลจ ึงเปร ียบเท ียบ 
กับมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน ส าหร ับคำว ่ามาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน (Performance  Standard) 
ส าน ักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเร ือน ได ้ให ้ความหมายว่าเป ็นผลการปฏิบ ัต ิงานในระด ับใดระด ับหนึ ่ง 
ซึ่งถ ือว ่าเป็นเกณฑ ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏ ิบัติงานส ่วนใหญ่ทำได้ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน 
จะเป ็นล ักษณะข ้อตกลงรวมก ันระหว ่างผ ู้บ ังค ับบ ัญชา ก ับผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ในงาน ที่ต ้องปฏ ิบ ัติ โดยจะมี 
กรอบในการพ ิจารณากำหนดมาตรฐานหลาย ๆ  ด ้านด ้วยก ัน อาทิ ด ้านปร ิมาณ ค ุณภาพ ระยะเวลา ค ่าใช้จ ่าย 
หรือพฤตกิรรมของผู้ปฏ ิบัติงาน เน ื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในร ูปของปร ิมาณ ในขณะที่
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บางประเภท อาจออกมาในร ูปของค ุณภาพ องค ์กรจ ึงจาเป ็นต ้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานให ้เหมาะสม 
และสอดคลองก ับล ักษณะของงานประเภทนั้น ๆ  
3.2 ว ัตถุประสงค์ 

๑. เพ ื่อให ้ส ่วนราชการม ีมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานที่ช ัดเจนอย ่างเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษรที ่แสดงถ ึง 
รายละเอ ียดข้ันตอนการปฏ ิบัติงานของก ิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหนว่ยงาน 

๒. เพ ื่อใช ้ประโยชนในการบร ิหารจ ัดการ องค ์กร/การจ ัดท ามาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน ถ ือเป ็น 
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร ้างมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน ตามเกณฑ ์การพัฒนาค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ 
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุง่ไปส ู่การบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธ ิภาพ 

3. เพื่อให ้การ ท างานของส ่วนราชการได ้มาตรฐานเป ็นไปตามเป ้าหมายได ้ผล ิตผลหร ือ 
การบร ิการท ่ีม ีค ุณภาพ เสร ็จรวดเร ็วท ันตาม กำหนดเวลาน ัดหมาย ม ีการท างานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ 
ข้อก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
หากจะพ ิจารณาถ ึงประโยชน์ที ่องค ์กรและบ ุคคลในองค ์กรจะได ้ร ับจากการก าหนดมาตรฐาน 

การปฏิบ ัต ิงาน ข้ึนใช้ ซึ่งมีด ้วยก ันหลายประการ ไม ่วาจะเป ็นทางด ้านประส ิทธิภาพ การปฏิบ ัต ิงา น 
การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน มีดังนี ้

3.3.1  ด้านประสิทธิภาพการปฏ ิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานจะช่วยให ้ผ ู้ปฏิบ ัต ิงาน สามารถ ปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างถ ูกต ้อง 

การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได ้ก ับที ่ควรจะเป ็นนั ้นม ีความชดเจน มองเห ็นแนวทางในการพัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงาน 
ให้เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝ ึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได ้

3.3.2  ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานเป ็นส ่ิงเร ้าให ้เก ิดความมุ ่งมั่นไปส ู่มาตรฐาน ผ ู้ปฏิบ ัต ิงาน 

ที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผ ู้ปฏ ิบัติงานที่มุ ่งความส าเร ็จจะเก ิดความมานะพยายาม ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
จะเก ิดความภาคภูมิใจและสนกุก ับงาน 

3.3.3  ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานทราบว ่าผลงานที ่ม ีค ุณภาพจะต ้องปฏ ิบ ัต ิอย ่างไร ช่วยให ้ไม ่ต ้องกำหนด

รายละเอียดของงานท ุกครั้ง ท าให ้มองเห ็นแนวทางในการปร ับปร ุงงานและพ ัฒนาความสามารถของ 
ผู้ปฏ ิบัติงาน ช ่วยให้สามารถพ ิจารณาถึงความคุ้มค ่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ ิ่มผลผล ิต 

3.3.4  ด้านการควบคุมงาน 
มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นเครื ่องม ือที ่ผู ้บ ังค ับบ ัญชาใช้ควบค ุมการปฏ ิบ ัต ิงาน 

ผู้บ ังคับบัญชาสามารถมอบหมายอำนาจหน ้าที ่และส ่งผ ่านคำส่ังได ้ง ่าย ช่วยให ้สามารถด าเน ินงานตามแผนการ 
ปฏ ิบัติงานได้ง่ายข้ึน และสามารถควบคุมงานได้อย่างมปีระสิทธ ิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.3.5  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน จะช ่วยให ้การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นไปอย ่างมี 

หล ักเกณฑ์ ป้องก ันไม ่ให้มีการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานด ้วยความรู ้ส ึก การเปร ียบเท ียบผลการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ทำ 
ได้กับมาตรฐานการปฏ ิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผ ู้ปฏ ิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีข้ึน 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

 
 
3.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกอบดว้ย 
๑. เล ือกงานหล ักของแต ่ละตำแหน ่งมาทาการว ิเคราะห์ โดยด ูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 

ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื ่อนไขหร ือข ้อกำหนดไว้ล ่วงหน ้าว ่าต ้องการผลงานล ักษณะใด จากต าแหน ่งนั้น 

ไม ่ว ่าจะเป ็นปร ิมาณงาน ค ุณภาพงาน หร ือวิธ ีการปฏิบ ัต ิงาน ซึ่งเงื ่อนไขหร ือข ้อ กำหนดที ่ตั้งไว้ต ้องไม ่ข ัดก ับ 
นโยบาย หล ักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหนว่ยงานหร ือองค์กร 

๓. ประชุมผ ู้ที่เกี ่ยวข ้อง ได ้แก่ ผ ู้บ ังค ับบ ัญชา ห ัวหน ้าหน ่วยงานท ุกหน ่วยงาน และผู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
ในต าแหน่งนั้น ๆ  เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมก ัน 

๔. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบ ัติงานที่ก าหนดไว 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๖. พิจารณาปร ับปร ุงหร ือแก ้ไขมาตรฐานที่ กำหนดไวให ้ม ีความเหมาะสมยิง่ข้ึน เกณฑ ์ของ 

มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงาน เกณฑ ์ที่องค ์กรม ักกำหนดเป ็นมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงาน ได ้แก่ เกณฑ ์ด ้านปร ิมาณงาน 
และระยะเวลาที่ปฏิบ ัติคุณภาพของงาน 

 
 
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน 

ซึ่งกลา่วได้โดยละเอ ียด ดังนี้ 
๑. ปร ิมาณงานและระยะเวลาที ่ปฏิบ ัติ  เป ็นการก าหนดว่างานต ้องม ีปร ิมาณเท ่าไร และ 

ควรจะใช้เวลาปฏิบ ัต ิมากน ้อยเพยงใดงานจ ึงจะเสร ็จ ด ังนั้น งานล ักษณะเชนนีจ้ะไม ่สามารถกำหนดมาตรฐาน 
ด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏ ิบัติได ้

๒. คุณภาพของงาน เป ็นการกำหนดวาผลงานที ่ปฏิบ ัต ิได ้นัน้ ควรม ีค ุณภาพด ีมากน ้อยเพียงใด 
โดยส ่วนใหญ่มักก าหนดว ่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณ ีต ถ ูกต ้อง เชื่อถ ือได้ ประหย ัดทั้งเวลา 
และทรัพยากร 

๓. ล ักษณะการแสดงออกขณะปฏิบ ัต ิงาน  งานบางตำแหน ่งไม ่สามารถกำหนดมาตรฐาน 
ด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏ ิบัตโิดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ด ังนั้น 
การกำหนดล ักษณะพฤต ิกรรมที ่ต ้องแสดงออกไว ้ในมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานจะช่วยให้ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานทราบ
ว่าต ้องปฏิบ ัต ิตนอย ่างไร เน่ืองจากการแสดงพฤต ิกรรมที่ไม ่เหมาะสมอาจส ่งผลเส ียต ่อภาพล ักษณ ์ของ
องค ์กร และขว ัญกำล ังใจของเพื่อนร ่วมงาน อย ่างไรก ็ตามเพื่อให ้การกำหนดมาตรฐาน การปฏิบ ัต ิงาน
สำหร ับตำแหน ่งงานต ่าง ๆ ในองค ์กรม ีความเหมาะสม และเป ็นที่ยอมร ับของผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ผู ้ทำหน ้าที่
ก าหนดมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานจะต ้องค าน ึงถ ึง ส่ิงสำค ัญบางประการ นั่นก ็ค ือต ้องเป ็นมาตรฐาน ที่
ผู ้เกี่ยวข้องท ุกฝา่ยสามารถยอมร ับได้ โดยทั้งผ ู้บ ังค ับบ ัญชาและผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาเห ็นพองต ้องก ันว่ามาตรฐาน ม ี
ความเป ็นธรรม ผู ้ปฏิบ ัต ิงานท ุกคนสามารถปฏิบ ัต ิได ้ตามที่ กำหนดไว้ ล ักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
ต ้องสามารถวัดได ้เป ็นจำนวนเปอร ์เซ ็นต์ หร ือหน ่วยอ ื่น ๆ ที่สามารถวัดได้ ม ีการบ ันท ึกไวให ้เป ็นลายล ักษณ์
อักษร ม ีการเผยแพร ่ให ้เป ็นที ่ร ับรู ้และเข ้าใจตรงก ัน และมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานที่ กำหนดไว ้ต ้องสามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้ กล ่าวค ือ ควรต ้องม ีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานเป ็นประจ าท ุกปี ทั้งนี้ ต ้องไม ่เป ็น 
การเปล ่ียนแปลงเพราะผ ู้ปฏิบ ัต ิงานไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิได ้ตามมาตรฐาน การเปล ่ียนแปลงควรม ีสาเหตุ 
เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธ ีปฏ ิบัติงานใหม่ หรือน าอ ุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏ ิบัติงาน 

 
 



คู่มือระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 
ระบบการป้องกนัการละเว้นการปฏบัิติหน้าทีใ่นภารกจิหลักและภารกจิสนับสนุน 

 

 

 
 

3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผล การปฏิบัติงานตาม
แผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือ ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้น แล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการ

เพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) 
และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ (Quality  
Control)  การควบคุมในข้อน้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการ สามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ การควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget  Control)  ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม 
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัย นาเข้า 
ของโครงการเพื่อใหเ้กิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control  of  Techniques  or  Procedure)  ได้แก่การ
ควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัตงิานให้ถูกต้องตามหลกัวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงาน ประเภท
นั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทัง้เทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจงา่ย  

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก 

ประเด็นต่อไปนี้ 
๑. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่

ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจ ส าคัญ
ของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบวาจะทาโครงการนี้ไป ท าไม 
เมื่อเป็นเช่นน้ีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะประคับประคองให้โครงการบรรลุ สิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 



 

  

๒. ช่วยประหย ัดเวลาและค ่าใช้จ ่าย ผ ู้บร ิหารที ่ด ีจะต ้องควบค ุมเวลา และค ่าใช ้จ ่ายของโครงการ 
โดยการเสนอแนะเทคน ิคว ิธ ีการปฏิบ ัต ิที ่ม ีประส ิทธิภาพให้ ซึ ่งจะสามารถลดเวลาและค ่าใช้จ ่ายของโครงการ 
ลงไปได้มาก ทำให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ ื่น หรือเพ ื่อว ัตถุประสงค์อ ื่น ๆ  ได ้

๓. ช่วยกระตุ ้น จ ูงใจ และสร ้างขวัญ กำล ังใจให ้ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน การต ิดตามควบค ุมนั้นไม ่ใช่เป ็น 
การจ ับผ ิดเพื่อลงโทษ แต ่เป ็นการแนะนำช่วยเหล ือโดยคำน ึงถ ึงผลสำเร ็จของโครงการเป ็นสำคัญ เพราะฉะนั้น 
ผู ้น ิเทศงานและผู ้ควบค ุมงานที่ด ีม ักจะได ้ร ับการต ้อนร ับจากผู ้ปฏิบ ัต ิงาน ท าให ้ผู ้ปฏิบ ัต ิงานรู ้ส ึกกระต ือร ือร ้น 
เพราะม ีพี่เล้ียงมาช่วยแนะนำช่วยเหล ืออกแรงหน่ึง ขวัญกาล ังใจที ่จะปฏ ิบ ัต ิงานต ่อสู ้ก ับป ัญหาอุปสรรคต ่างๆ 
ก็จะมีมากข ึ้น 

๔. ช่วยป ้องก ันและความเส ียหายร ุนแรงที ่อาจจะเก ิดข้ึนได้ โครงการบางโครงการถ ้าม ีการ
ควบค ุมไม ่ด ีพอ อาจเป ็นสาเหต ุให ้เก ิดความเส ียหายใหญ ่หลวงได้ และหากพบความเส ียนั้นแต ่ต ้นล ักษณะ 
ของเหตุการณ์ท ี่เรียกว ่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เก ิดข้ึน 

๕. ทำให้พบป ัญหาที ่อาจเก ิด ข้ึนเน่ืองมาจากโครงการน้ัน ทั้งนี้ ในขณะที่ท าการต ิดตามและ
ควบคุมนั้น ผ ู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอ ันเป็นผลกระทบต ่างๆ ของโครงการหลายประการ จ ึงจะสามารถจ ัดหา 
มาตรการในการป้องก ันแก้ไขได้อย่างถูกต ้อง 

๖. ช่วยให ้ผ ู้เกี่ยวข ้องท ุกฝ ่ายได ้เห ็นเป ้าหมายวัตถ ุประสงค ์หร ือมาตรฐานของงานได ้ชัดเจนข้ึน
โดยปกต ิโครงการต ่างๆ ม ักจะก าหนดว ัตถ ุประสงค ์หร ือเป ้ามายไว้อย ่างหลวม ๆ หร ือใช ้คำที่ค ่อนข ้างจะเป ็น 
นามธรรมส ูง เช่น คำว ่าพ ัฒนา ขยาย ปร ับปร ุง กระตุ ้น ยกระด ับ ฯลฯ ซึ่งทำให ้ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานหร ือแม ้กระทั่ง 
ผู ้บร ิหารมองไม ่เห ็นเป ้าหมายได ้ชัดเจน ไม ่อาจปฏิบ ัต ิงานให ้บรรล ุเป ้าหมายที่ถ ูกต ้องได้ เมื่อม ีการต ิดตามและ 
ควบค ุมโครงการ จะต ้องม ีการท าให ้ว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต ่างๆ ชัดเจนข้ึน เพื่อจะได้ 
สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

กล ่าวโดยสร ุปได ้วา การต ิดตามและการควบค ุมเป ็นเครื่องม ือสำค ัญของกระบวนการบร ิหาร
และกระบวนการวางแผน ทำให ้การด าเน ินการเป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว ้ การต ิดตาม 
และการควบค ุมนั้นเป ็นก ิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องก ัน ม ักจะใช้ควบคู ่ก ันไม ่ได ้ม ีการแยกก ันอย ่างอิสระ กล ่าวค ือ 
เมื่อม ีการต ิดตามด ูผลการทำงานว่าเป ็นอย ่างไรแล ้ว ก ็ต ้องม ีการควบค ุมเพื่อปร ับปร ุงปฏ ิบัต ิงานด ังกล ่าว  
ให้ไปส ู่ทิศทางท ี่ตอ้งการ และในทางกลบักันใครหร ือหน ่วยงานใดก ็ตามที ่จะทาหน ้าที ่ควบค ุมก ็ต ้องม ีการต ิดตาม 
ก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได ้


