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ค ำน ำ 
  กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึกป้องกันปรำบปรำมและ      
สร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ให้เข้มแข็งและ                
มีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐนั้นได้ก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลจรรยำบรรณสำกล และ 
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วม ต่อต้ำน  
กำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุข ปลัดกระทรวงเพ่ือน ำสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสไม่ยอมรับให้มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรูปแบบ
(ส่วนกลำง) ได้จัดท ำคู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนเพ่ือให้ 
ผู้บริหำรในหน่วยงำน ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข มีแนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.  2551 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖          
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือนสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและ 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม   
(Merit System) สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) และให้ผู้บริหำรผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนถือปฏิบัติตำมคู่มือระบบ     
กำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งโดยเคร่งครัด
เพ่ือประโยชน์แก่บุคลำกรโรงพยำบำลทุกระดับ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้เป็นแนวทำงในระบบกำรป้องกัน 
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสำธำรณสุข 

ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวำระส ำคัญตำมแผนบูรณำกำร
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรทุกด้ำนที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรขับเคลื่อน      
อย่ำงเหมำะสมพอเพียงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลข้อที่10 เรื่องธรรมำภิบำลและกำร ป้องกันกำรทุจริตค ำสั่ง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่69/2557 ลงวันที่18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติประยุกต์ใช้ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยคณะรักษำควำมสงบ แห่งชำตินโยบำย แนวทำง      
กำรด ำเนินงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณนำยแพทย์ ปิยะสกล  สกลสัตยำทร) 
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นำยแพทย์ โสภณ เมฆธน) ตลอดจนประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนและจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือนส ำนักงำน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิรูป
สำธำรณสุขและปฏิรูปประเทศมีค่ ำนิยมร่วมคือซื่อสัตย์ สำมัคคีมีควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสกล้ำหำญ    
ท ำในสิ่งที่ถูกต้องยึด 3 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่(1) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มวัย(2) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระบบบริกำร และ (3) ยุทธศำสตร์ระบบ บริหำรจัดกำร ซึ่งยุทธศำสตร์นี้ใช้กลยุทธ์“ธรรมำภิบำล”         
เป็นหลักในกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับทิศทำงกำร พัฒนำประเทศในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
ฉบับที1่1 และ 12 ที่ก ำหนดทิศทำงก ำรบริหำร รำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ คือ 
 (1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม 
 (2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสมเพ่ือขับเคลื่อนงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับกำร อภิบำลระบบ          
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของกระทรวงสำธำรณสุขตำมนโยบำยและแนวทำงกำรด ำ เนินงำนของ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข (ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ นำยแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยำทร) ที่ให้ควำมส ำคัญกับ    
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทุกระดับก ำหนดค่ำนิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์สำมัคคีมีควำม
รับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสกล้ำหำญท ำในสิ่งที่ถูกต้องตลอดจนแนวทำง กำรบริหำรงำนของปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเน้นหลักกำรท ำงำน 3 ส. คือส ำเร็จควำมสุขและสร้ำงสิ่งดีด้วย องค์ประกอบ ( 3I คือ Information, 
Innovation and Integrity) 

 1.2 มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสำธำรณสุข 
ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยมำตรกำร 3 ป. 1 ค. 
ประกอบด้วยกำรปลุกจิตสำนึกกำรป้องกันกำรปรำบปรำม และกำรสร้ำงเครือข่ำยสำระส ำคัญได้ดังนี้  
ปลุกจิตส ำนึก, สร้ำงจิตส ำนึกปรับฐำนควำมคิดด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ตัวบุคคลสร้ำงพลังคุณธรรมขับเคลื่อน
สังคมป้องกันสร้ำงระบบคุณธรรมและยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนให้มีประสิทธิภำพและเข้มแข็ง
ปรำบปรำมปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อกำรทุจริตและปิดช่องโหว่ก ำหนดมำตรกำรลงโทษผู้กระท ำผิดอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นธรรมเครือข่ำยสร้ำงกลไกภำคประชำชน (อสม.) ภำคประชำสังคมในกำรเฝ้ำระวังแจ้งเบำะแสและสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของกลไกกำรตรวจสอบ 



๒ 

 

 
  1.3 กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของกระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศ
เจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2558 ภำยใต้หัวข้อ“ต่อต้ำนกำรทุจริตสร้ำงจิตส ำนึกคน
สำธำรณสุขไม่โกง” นับเป็นควำมภูมิใจของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ร่วมกันประกำศจุดยืนอย่ำงชัดเจน    
ในกำรไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงจริงจัง
สอดรับกับเจตจ ำนงของรัฐบำลชุดปัจจุบันที่ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตก ำหนด เป็นวำระเร่งด่วน
และเป็นวำระแห่งชำติมุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตต้องกำรให้คนไทยไม่โกง ยกระดับค่ำดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้ำงควำมสุขให้ประชำชน ควบคู่กับกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตสร้ำงค่ำนิยม
ซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรด ำเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่
ก ำหนดหัวข้อหลักในกำรรณรงค์วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด Transparent 
THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส โดยมีค ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ 



๓ 

 

“ข้าพเจ้า …..............(กล่าวชื่อ)…....................................ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 
จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญม่ันคงด ารงตน อยู่ด้วย

ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องไม่กระท าการโกงแผ่นดินหรือใช้ต าแหน่ง
หน้าทีก่ินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อจรรโลงและน าพากระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนา

สถาพรสืบไป 
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติ  

เป็นส าคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 
  1.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment) รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ ให้ควำมส ำคัญ     
และผลักดันให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ โดยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ธรรมำภิบำล ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดียุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วม
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity andTransparency 
Assessment : ITA) ซึ่งกำรประเมินITA เป็นระบบกำรประเมินกำรบริหำรงำนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐให้แก่ระบบรำชกำรไทย       
โดยอำศัยควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กำรมหำชนจ ำนวน 8,293 หน่วยงำน ที่จะร่วมผนึกก ำลัง  
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตปิดหนทำงปิดช่องว่ำงกำรกระท ำกำรทุจริต 

แนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น ได้ก ำหนด
องค์ประกอบในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลจรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็ น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำก  
(1) กำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล (2) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร (3) ลักษณะงำนที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีกำรบริหำร จัดกำรภำยในองค์กรที่นำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็น สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร        
ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำน แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องสร้ำงต้องท ำให้
เกิดข้ึนเพื่อน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กำรท ำให้สังคมชุมชนและประเทศ 
เกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไม่ยอมรับให้มีกำรทุจริต
ในสังคมชุมชน โดยปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในปีงบประมำณพ.ศ. 2559 กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกันปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย)  ในกำรป้องกัน              
และปรำบปรำมกำรทุจริตมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้กำรประเมิน 

ITA เป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับกรมและระดับจังหวัดก ำหนด   
เป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในมิติกำรพัฒนำองค์กร
(เน้นหนักร้อยละ5) นอกจำกนี้กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดให้กำรประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนัก 



๔ 

 

ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข         
ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเฉพำะหลักฐำน เชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้กำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570) ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
เชิงรูปธรรมในเรื่องกำรพยำยำมเพ่ิมค่ำคะแนนCPI (Corruption Perception Index) ซึ่งอยู่ที่กลไกของภำครัฐ
เป็นส่วนใหญ่และค่ำCPI นี้ยังเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติฉบับที่11 
(พ.ศ. 2555-2559) ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของสังคมไทยคือกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภำพ 

 
บทท่ี 2 

  ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
 
2.1 ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 

2.1.1 ระเบียบข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของงำนในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำร ตำมมำตรำ 78      
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 2551 ระบุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้อง รักษำจรรยำ
ข้ำรำชกำรตำมที่ ส่ วนรำชกำรก ำหนดไว้ โดยมุ่ งประสงค์ ให้ เป็นข้ ำ รำชกำรที่ ดีมี เกียรติและศักดิ์ ศรี                  
ควำมเป็นข้ำรำชกำร โดยเฉพำะในเรื่องต่อไปนี้ 

1. กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
4. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 
5. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์และตำมมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 2551 

ระบุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร อันมิใช่เป็นควำมผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชำ 
ตักเตือนน ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น 

(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดข้อบังคับตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในเรื่องต่อไปนี้ 
 หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 มำตรำ ๒๙ ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชน หรือกำรติดต่อประสำนงำน ระหว่ำง
ส่วนรำชกำรด้วยกันให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวมทั้ง 
รำยละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ ที่ท ำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได ้   



๕ 

 

 
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  
มำตรำ ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น หรือสมควรที่     

จะได้ด ำ เนินกำรต่อไปหรือไม่  โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโยบำยของคณะรัฐมนตรี                 
ก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน  

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มำตรำ ๓๗ ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อ ประสำนงำนในระหว่ำง

ส่วนรำชกำรด้วยกันให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำน และประกำศให้ประชำชน     
และข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไปส่วนรำชกำรใดมิได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใด และ ก.พ.ร. พิจำรณำ
เห็นว่ำงำนนั้นมีลักษณะที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้หรือส่วน รำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้
แต ่ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็นระยะเวลำที่ล่ำช้ำเกินสมควรจะก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ ให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

มำตรำ ๔๒ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสะดวก รวดเร็ว            
ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกำศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนรำชกำรอ่ืน มีหน้ำที่ตรวจสอบ
ว่ำกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกำศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดคว ำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน หรือควำมล่ำช้ำ          
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม โดยเร็วต่อไป 

มำตรำ ๔๓ กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆโดยปกติ ให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรรักษำ ควำมสงบเรียบร้อย
ของประชำชนหรือกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำที่จ ำเป็น 
 หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มำตรำ ๔๕ นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรำ ๙ (๓) แล้วให้ส่วนรำชกำร จัดให้มี         
คณะผู้ประเมินอิสระ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
และระยะเวลำที่ ก.พ.ร. ก ำหนดมำตรำ ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์              
ในกำรบริหำร งำนบุคคลให้ส่วนรำชกำรประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้นั้น       
ในต ำแหน่ง ที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้กำรปฏิบัติงำนของรำชกำรผู้นั้น 
 (3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 มำตรำ ๒๗๙ ก ำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้กำรบังคับใช้  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้ นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรง               
แห่งกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนท ำงำนจริยธรรม ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ก.พ. 
ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนได้พิจำรณำโดยถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่ำต ำแหน่งข้ำรำชกำร
พลเรือนทุกต ำแหน่ง มีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้รำชกำรแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เกิดประโยชน์สูงสุด      
แก่สังคม ดังนั้นกำรใช้อ ำนำจเพื่อให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วงข้ำรำชกำรพลเรือนทั้งปวง จึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็น
กำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้น เพรำะเป็นโทษ  
แก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอันเป็นควำมประพฤติที่ดีงำมสมกับ    
ควำมเป็นข้ำรำชกำร 



๖ 

 

อนึ่งมำตรำ ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ ำนำจหน้ำที่เสนอแนะหรือให้ค ำแนะน ำ ในกำรจัดท ำ        
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำรพลเรือน
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม รวมทั้งมีหน้ำที่รำยงำนกำรกระท ำ ที่มีกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมในกำรด ำเนินกำรบังคับให้เป็นตำม
ประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ 

ดังนั้นบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่ง จึงควรที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย   
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำร  
แก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ ำนิยมหลัก ของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับ                 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของตรวจกำรแผ่นดินดังนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
(๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช ๒๕๕๐ 

ประกอบค่ำนิยมหลักส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันผู้ตรวจกำรแผ่นดิน                
ได้ให้ค ำแนะน ำให้หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติก.พ. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงก ำหนดมำตรฐำน    
ทำงจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดส ำนึก ลึกซึ้ง           
และเที่ยงธรรมในหน้ำที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำร ควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของประชำชน         
และด ำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมสมกับควำมเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  ผู้ทรงเป็น
ตัวอย่ำงแห่งธรรมจรรยำอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับนี้ 
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน 
“หัวหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 



๗ 

 

  “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร “ของขวัญ” 
หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 

หมวด ๒  
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่ำงน้อย  
ต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล จริยธรรมนี้ในกรณี  
ที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของข้ำรำชกำรอำจขัดประมวลจริยธรรม ข้ำรำชกำรต้องไม่กระท ำกำร
ดังกล่ำว หรือหำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำรและส่งเรื่องให้ คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ
วินิจฉัยในกรณีที่คณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยว่ำ กำรกระท ำนั้น ขัดประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรจะกระท ำกำร
นั้นมิได ้

(2) เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำน กำรฝ่ำฝืนดังกล่ำว
พร้อมพยำนหลักฐำน (หำกมี) ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมโดยพลันในกรณีที่หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืนจริยธรรมต้องรำยงำนต่อปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชำ เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรนั้นแล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม 

(3) ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งท่ีได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ ำตอบแทน ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
รัฐวิสำหกิจองค์กรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่นหน่วยงำนอ่ืนของรัฐและ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นต่อส่วนรำชกำรและ
คณะกรรมกำรจริยธรรมในกรณีท่ีกำรด ำรงต ำแหน่ง นั้นๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่เสียหำย ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำงกำรรับจ้ำงท ำของกำรเป็นตัวแทนกำรเป็น นำยหน้ำ   
และกำรมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท ำนองเดียวกันด้วย 

(4) ในกรณีที่ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะตำม มำตรำ (๒)             
ของขำ้รำชกำรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำรกระท ำดังกล่ำว และบันทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือ
ในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๔ ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่เสียสละปฏิบัติหน้ำที่ด้วย ควำมรวดเร็ว
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังและเต็มก ำลังควำมสำมำรถที่มีอยู่
ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงำนอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 

(๒) ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของตน หรือของ         
ข้ำรำชกำร ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรอ่ืนโดยมิชอบ 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชำชีพ
ตรงไปตรงมำ ปรำศจำคอคติส่วนตัว ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทรำบโดยพลัน 



๘ 

 

(๕) ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชน ต้องให้  
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนในกำรตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วนเมื่อได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 

(๖) ไม่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ในกรณีที่สั่งรำชกำรด้วยวำจำ
ในเรื่องดังกล่ำว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเรื่องเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมค ำสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่งพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่  และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม             
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว ประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคล
อ่ืนเพรำะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใ่ช้เวลำรำชกำร เงินทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 

(๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย
ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำร
จรยิธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 

(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืนในรำชกำร รัฐวิสำหกิจองค์กร
มหำชนหรือหน่วยงำนของรัฐข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มีควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขำด ต้องยึดประโยชน์ของรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
 ข้อ ๖ ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่  และไม่กระท ำกำร 
อันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน
ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่       
หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต ำแหน่งหรือกระท ำกำรที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๗ ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อย
ต้องวำงตนดังนี้ 

(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมำย กฎ ข้อบังคับหรือมต ิ
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ข้ำรำชกำรต้องแจ้งให้หัวหน้ำ        
ส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ และจะด ำเนินกำรต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ จำกหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจหน้ำที่แล้ว 



๙ 

 

(3) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ หรือกำรด ำเนินกำรใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในกรณีที่เห็นว่ำ มติคณะรัฐมนตรี      
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องท ำเรื่องเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ และส่งเรื่องให้ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติทำงกฎหมำยต่อไป 

(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของตนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนสิทธิ บุคคลอ่ืนอันเป็น    
กำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตน เพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

(๖) เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในส่วนรำชกำรของตน หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้อง
ด ำเนินกำรที่จ ำเป็นเพื่อให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 
 ข้อ๘ ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมเป็นกลำงทำงกำรเมืองให้บริกำร แก่ประชำชนโดยมี
อัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลย หรือละเว้นกำรใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
(๒) ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอ่ืนโดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภำพของบุคคล      

ไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภำระหรือหน้ำที่ให้บุคคล โดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(๓) ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีปรำศจำกอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ  

ต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องถิ่นก ำเนิดเชื้อชำติภำษำ เพศ อำยุควำมพิกำร สภำพทำงกำย       
หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคลฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ อบรม หรือ       
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้น เพ่ือขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นกำรเลือก ปฏิบัติที่มี
เหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อัน
กระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นตำมหลักวิชำกำร 

(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้องพรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 

(๖) ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ 
 ข้อ ๙ ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว
ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้  ด ำเนินงำนในหน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน           
อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืนอันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง     
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๒) ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่ำงครบถ้วน ในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพบุคคล
อ่ืน ไม่อนุญำตหรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตำม กฎหมำย เว้นแต่กำรอันคณะกรรมกำร
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ได้ ก ำหนดยกเว้นไว้ทั้งนี้จะต้อง
ด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำร นับแต่กระท ำกำรดังกล่ำวหรือได้รับกำรร้องขอ 



๑๐ 

 

 ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนรักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด        
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
(๒) ใช้งบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิ และประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจัดให้ด้วยควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่ฟุ่มเฟือย 
(๓) ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคุณภำพ และมำตรฐำนวิชำชีพโดย

เคร่งครัด 
 ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 
 (๑) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข       
หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์พระรำชชนนีและพระรัชทำยำท     
ไม่ว่ำรำ่งกำยหรือทำงวำจำ 

ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ด ำรงตน และรำชกำร
โดยรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรมศำสนำและประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงประมวลจริยธรรม
นี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรมศำสนำหรือประเพณี ข้ำรำชกำรต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ
วินิจฉัย 

(๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้น ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
ด้วยควำมเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(๓) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่อง     
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่มีควำมซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
 (๔) ไม่กระท ำกำรใดอันอำจจะน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วนรำชกำร หรือรำชกำร
โดยรวม 
 
 (4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขแก่ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขทุกด้ำน สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำของแต่ละพ้ืนที่โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมำตรฐำน ดังนั้นกำรที่จะ
ปฏิบัติที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ จึงขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่
กระท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเสียสละและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข     
มีจรรยำที่สมควรให้ข้ำรำชกำรพึงถือปฏิบัติดังนี้  

 
 
 



๑๑ 

 

 ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร จนงำนส ำเร็จถูกต้อง

ตำมมำตรฐำนของงำน 
 ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรกฎหมำย และกรอบนโยบำย 
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของช ำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประช ำชน ๒.๓ มีควำมกล้ำยืน

หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ข้อ๓ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 

๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจเอื้ออำทร และมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
๓.๒ บริกำรประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง 
๓.๓ ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลืออุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่ยุติธรรม 

 ข้อ๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติตำมกรอบของกฎหมำย 
๔.๒ ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติง ำนของแต่ละขั้นตอน  
๔.๓ เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 

 ข้อ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
๕.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวังรวดเร็วทันเวลำ และมีคุณภำพ 
๕.๓ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน มีควำมคิดริเริ่ม      

ที่ทันสมัยเพ่ือสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
 ข้อ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผลโดยค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  ทั้งต่อส่วนรวม       
และตนเองอย่ำงรอบคอบ 

๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของสังคม 
๖.๓ น ำค ำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
๖.๔ เป็นต้นแบบในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัดเหมำะสมกับฐำนะของตนและสังคม 

 (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร   
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
 มุ่งเน้นกำรประเมินควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐใน ๓ มิติคือ 

1. มิติกำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้ 
2. มิติกำรบริหำรจัดกำร  ที่มีประสิทธิภำพ  
 



๑๒ 

 

3. มิติของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของกำร
จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร หลักฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำน ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือรองรับกำรประเมินผลจำก
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  อันจะส่งให้กำรพัฒนำระบบ 
บริหำร รำชกำรแผ่นดินและกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ ภำครัฐ
และประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยกำรบริหำรของรัฐบำล ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร 
และสื่อสำธำรณะอ่ืนได้อย่ำงกว้ำงขวำง ถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส หน่วยงำน
ภำครัฐมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณค่ำและมีประสิทธิภำพ โดยเป็นกระบวนกำรที่หน่วยงำนภำครัฐ 
ได้ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถเปิดเผย และตรวจสอบได้    
จำกทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรให้กำรบริกำรแก่ประชำชนบนพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียม และมีมำตรฐำนเป็นหนึ่งเดียว
มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดภำยใต้ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภำคประชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้ 
 ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

๑. ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำร ท ำงำนอ่ืนๆ
จำกเจ้ำหน้ำที่และหน่วยง ำนของรัฐ 

๒. สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว  
๓. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำง ำนของหน่วยงำนภำครัฐได้  
๔. มีควำมเข้ำใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม  
๕. สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะกำรใช้

ช่องทำงผ่ำนพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวำสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

1) มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร 
พ.ศ.2540 

2) มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่สอดคล้องกับควำมโปร่งใส ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรทีส่ำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนกำร 

3) มีหลักเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมินผล และสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้ 
ดังกล่ำว เป็นตัวแบบในกำรประเมินตนเอง ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

4) หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสเป็นแบบประเมิน เพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรรองรับกำรตรวจประเมินของหน่วยงำน ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินตำมกฎหมำยหรือ 
เพ่ือกิจกำรอื่น 

5) ได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร และสำมำรถพัฒนำระบบกลไก 
ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส หน่วยงำน
ภำครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มำตรฐำนมีควำมครอบคลุมแนวคิด และกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรตรวจสอบ
กำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใส         



๑๓ 

 

กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ  โดยมีตัวชี้วัด
มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรบริหำรงำน 5 ประกำร ได้แก่ 

1. กำรจัดท ำและเผยแพร่โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
2. กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
3. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
4. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน มำตรฐำนและตัวชี้วัด 

ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ขอ 

หน่วยงำนภำครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่โดย ควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติแล โต้แย้งที่ไม่เป็น
ธรรมโดยเป็น กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้  รวมไปถึงกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของประชำชน โดยมี ตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 6 ประกำร 
ได้แก่ 

1. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
2. กำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 
3. กำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
4. กำรจัดให้มีช่องทำงและกลไกในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของประชำชน 
5. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
6. กำรจัดท ำระบบข้อมูลทำงสถิติและสรุปผลกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปิดเผย กำรตรวจสอบได้ และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

รำชกำรและกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ.2540 
  



๑๔ 

 

บทที่3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 

 
3.1 ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กรจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
เพรำะท้ังผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำใช้ร่วมกัน
ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรมอบหมำยหน้ำที่และ  
กำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุติธรรมและน่ำเชื่อถือ
เนื่องจำกมีท้ังหลักฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติยอมรับผลกำรประเมินได้โดยง่ำย ในส่วน
ของผู้ปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  ถือเป็นสิ่งท้ำทำยที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำย            
กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพ่ือไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรองค์กรได้ร่วมกันก ำหนดไว้ เพ่ือคุณภำพ
ของกำรปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard)    
กำรบริหำรงำนบุคคล นับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กร เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วน   
ท ำให้กำรพัฒนำองค์กรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ไปจนถึงกำรให้บุคคลพ้นจำกงำน ทั้งนี้ เ พ่ือให้องค์กรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ          
ควำมประพฤติดีมำปฏิบัติงำน ซึ่งกำรที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น จ ำเป็นต้องสร้ำง
เครื่องมือส ำคัญคือ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จะเป็นข้อมูลที่องค์กรน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนข้ันเลื่อนต ำแหน่ง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกำรโอนย้ำยกำรให้พนักงำนและกำรให้พ้นจำก
งำน โดยทั่วไปแล้วกำรที่จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น
องค์กรมักจะสร้ำงเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้   
ก็คือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำน
ระหว่ำงบุคคลที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกัน โดยองค์กรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นเกณฑ์       
ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่องค์กรได้
ก ำหนดไว้ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับค ำว่ำ “มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน(Performance Standard)”          
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง       
ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
จะเป็นลักษณะขอตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบ     
ในกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนหลำยๆ ด้ำนด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปของปริมำณ ในขณะที่       
บำงประเภท อำจออกมำในรูปของคุณภำพองค์กรจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม และ
สอดคลองกับลักษณะของงำนประเภทนั้นๆ 

 



๑๕ 

 

3.2 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรำยละเอียด

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำงๆของหน่วยงำน 
๒. เพ่ือใช้ประโยชนในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็น เครื่องมืออย่ำง

หนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภครัฐ (PMQA หมวด 6 
กำรจัดกำรกระบวนกำร) ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือให้กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มี
คุณภำพเสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำยมีกำรท ำงำนปลอดภัยเพ่ือกำรบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญ        
ของกระบวนกำร 

 
3.3 ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หำกจะพิจำรณำถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับ   
จำกก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพ         
กำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้องกำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำ ได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีควำมชัดเจนมองเห็นแนวทำงใน             
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดผลได้มำกขึ้นและช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เข้ำสู่มำตรฐำนได้ 

2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  เป็นสิ่งเร้ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน 
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำยผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิดควำมมำนะพยำยำม
ผู้ปฏิบัติงำน จะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน 

3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มีคุณภำพจะต้อง
ปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง  ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำน     
และพัฒนำควำมสำมำรถของ ผู้ปฏิบัติงำนช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชนต่อกำรเพ่ิม
ผลผลิต 

4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนกำร 
ปฏิบัติงำนได้ง่ำยขึ้นและสำมำรถควบคุมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึก  กำรเปรียบเทียบผล          
กำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจนและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมินได้ดี
ขึ้น 
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3.4 ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
๑. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์ โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำยลักษณะงำน

(Job Description) ประกอบ 
๒. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำ ต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้น ไม่ว่ำ    

จะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
นั้นๆเพื่อปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ 
๕. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
๖. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน มักเป็นเกณฑ์ท่ีองค์กรก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่เกณฑ์ด้ำนปริมำณงำน และระยะเวลำ
ที่ปฏิบัติ คุณภำพของงำน 

 
3.5 ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียดดังนี้ 

๑. ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติ เป็นกำรก ำหนดว่ำ งำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้เวลำ
ปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำน ด้วยปริมำณ     
หรือระยะเวลำที่ปฏิบัติได ้

๒. คุณภำพของงำนเป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักก ำหนดว่ำ คุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วนประณีตถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำและทรัพยำกร 

๓. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำนงำนบำงต ำแหน่ง ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำน ด้วยคุณภำพหรือ
ปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบดังนั้นกำรก ำหนดลักษณะ
พฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไร
เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือน
ร่วมงำน อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่งงำนต่ำงๆในองค์กร             
มีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จะต้องค ำนึงถึง
สิ่งส ำคัญบำงประกำร นั่นก็คือต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชำและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำ มีควำมเป็นธรรมผู้ปฏิบัติงำน ทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดลักษณะ
งำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน ต้องสำมำรถวัดได้เป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืนๆที่สำมำรถวัดได้ มีกำรบันทึก
ไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ ต้อง
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ กล่ำวคือควรต้องมีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ต้องไม่เป็น 
กำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุเนื่องมำจำก
กำรที่หน่วยงำนมีวิธีปฏิบัติงำนใหม่ หรือน ำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มำใช้ปฏิบัติงำน 
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3.6 มำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
กำรควบคุมหมำยถึง กระบวนกำรที่กระท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน ไดด้ ำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้

หรือถ้ำจะให้ควำมหมำยที่ชี้ให้เห็นถึงบทบำทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้น ก็หมำยถึงกำรบังคับให้กิจกรรมต่ำงๆเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้จำกควำมหมำยดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ เมื่อมีกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปรำกฏว่ำ    
ไม่เป็นไปตำมทิศทำงกรอบ หรือข้อก ำหนดที่วำงไว้ผู้ควบคุมหรือผู้บริหำร จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงอย่ำงหนึ่งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้   
กำรควบคุมอ ำนำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกันคือ 

๑. กำรควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน (Product Control) เป็นกำรควบคุมผลผลิตของโครงกำร เพ่ือจัดกำรให้
โครงกำร ผลิตได้ปริมำณตำมที่ก ำหนดไว้ ในแผนเรียกว่ำกำรควบคุมปริมำณ (Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้  เรียกว่ำกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control)          
กำรควบคุมในข้อนี้รวมถึงกำรควบคุมเวลำของโครงกำรด้วยคือกำรควบคุมให้โครงกำร สำมำรถผลิตผลงำนได้
ปริมำณและคุณภำพตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ 

๒. กำรควบคุมบุคลำกร (Personal or Staff Control) เป็นกำรควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน       
ของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนโดยควบคุมให้ปฏิบัติงำนตำมวิธีที่ก ำหนดไว้  และให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร โครงกำร 
ควบคุมและบ ำรุงขวัญเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ควำมประพฤติควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนด้วย 

๓. กำรควบคุมด้ำนกำรเงิน (Financial Control) ได้แก่กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย (Cost-Control)         
กำรควบคุมทำงด้ำนงบประมำณ (Budget Control) ตลอดจนกำรควบคุมทำงด้ำนบัญชีต่ำงๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ 
โครงกำรเสียค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุดและมีเหตุผลเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. กำรควบคุมทรัพยำกรทำงกำยภำพ (Control of Physical Resources) ได้แก่กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
ทรัพยำกรประเภทวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อำคำรและที่ดิน ตลอดจนแรงงำนในกำรเป็นปัจจัยน ำเข้ำ ของโครงกำร
เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดในกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว 

๕. กำรควบคุมเทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ กำรควบคุม
กำรกับดูแลเทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำที่ก ำหนดไว้สำหรับกำรปฏิบัติงำน ประเภทนั้นๆ 
โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้ำใจง่ำย 
 ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม 
ควำมส ำคัญควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกำรติดตำมและกำรควบคุมนั้นอำจพิจำรณำได้จำกประเด็นต่อไปนี้ 

๑. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ประโยชน์ในข้อนี้นับว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ
ที่สุดของกำรติดตำมและกำรควบคุมโครงกำรทั้งนี้เพรำะวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยถือเป็นหัวใจส ำคัญของ
โครงกำร หำกไม่มีกำรยึดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว จะไม่รู้ว่ำจะท ำโครงกำรนี้ไปท ำไม เมื่อเป็นเช่นนี้
กำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆที่จะช่วยประคับประคอง ให้โครงกำรบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่ำว จึงถือ
เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญยิ่งของผู้บริหำรโครงกำร 

๒. ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยผู้บริหำรที่ดีจะต้องควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดยกำร
เสนอแนะเทคนิควิธีกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะสำมำรถให้ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรลงไปได้มำกท ำ
ให้สำมำรถน ำทรัพยำกรที่ลดลง ไปใช้ประโยชน์กับโครงกำรอ่ืนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆได้ 
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๓. ช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน กำรติดตำมควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นกำรจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ แต่เป็นกำรแนะน ำช่วยเหลือโดยค ำนึงถึงผลส ำเร็จของโครงกำรเป็นส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ผู้นิเทศงำนและ    
ผู้ควบคุมงำนที่ดี มักจะได้รับกำรต้อนรับจำกผู้ปฏิบัติงำน ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกกระตือรือร้น เพรำะมีพ่ีเลี้ยงมำ
ช่วยแนะน ำช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก ำลังใจที่จะปฏิบัติงำนต่อสู้กับปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ก็จะมีมำกข้ึน 

๔. ช่วยป้องกันและควำมเสียหำยรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ โครงกำรบำงโครงกำร ถ้ำมีกำรควบคุมไม่ดีพอ
อำจเป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใหญ่หลวงได้ และหำกพบควำมเสียนั้นแต่ต้น ลักษณะของเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ
“สำยเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ท ำให้พบปัญหำที่อำจเกิดขึ้นเนื่องมำจำกโครงกำรนั้นทั้งในขณะที่ทำกำรติดตำมและควบคุมนั้น
ผู้บริหำรจะมองเห็นปัญหำอันเป็นผลกระทบต่อของโครงกำรหลำยประกำรๆ จึงจะสำมำรถจัดหำมำตรกำรในกำร
ป้องกันแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง 

๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เห็นเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือมำตรฐำนของงำนได้ชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงกำรต่ำงๆมักจะก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำมำยไว้อย่ำงหลวมๆ หรือใช้ค ำที่ค่อนข้ำงจะเป็นนำมธรรมสูง    
เช่นค ำว่ำพัฒนำ ขยำย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับฯลฯ ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือแม้กระทั่งผู้บริหำรมองไม่เห็น
เป้ำหมำยได้ชัดเจน ไม่อำจปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ถูกต้องได้ เมื่อมีกำรติดตำมและควบคุมโครงกำร จะต้องมี
กำรท ำให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมทั้งมำตรฐำนต่ำงๆชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สำมำรถเปรียบเทียบและท ำกำร
ควบคุมได ้

 
 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรติดตำมและกำรควบคุมเป็นเครื่องมือส ำคัญของกระบวนกำรบริหำร             
และกระบวนกำรวำงแผน ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์นโยบำยที่ก ำหนดไว้  กำรติดตำมและ     
กำรควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีกำรแยกกันอย่ำงอิสระ กล่ำวคือเมื่อมีกำร
ติดตำมดูผลกำรท ำงำนว่ำเป็นอย่ำงไรแล้วก็ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงำนดังกล่ำว  ให้ไปสู่ทิศทำงที่
ต้องกำร และในทำงกลับกันใครหรือหน่วยงำนใดก็ตำมที่จะท ำหน้ำที่ควบคุม ก็ต้องมีกำรติดตำมก่อนเสมอ มิฉะนั้น
ก็ไม่สำมำรถควบคุมอะไรได ้
 
 


