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  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ  
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ  
มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล 
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือน าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ได้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม 
หลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดต่อไป 
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สารบัญ 
 
 

 เรื่อง หน้า 
   

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 

บทที่ 1 บทน า  
 1.1 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
1 

 1.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

2 

 1.3 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

3 

 1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment) 

4 

บทที่ 2 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีใ่นภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุน 

 

 2.1 ระบบการป้องกันการละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
และภารกิจสนบัสนุน 
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  ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคบัใช้ต่อผู้ที่ละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่ 5 
  (1) พระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5 
  (2) พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

     กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  (3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 6 
  (4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 
  (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 13 

บทที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
 3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 15 
 3.2 วัตถุประสงค ์ 16 
 3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏบิัติงาน 16 
 3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 17 
 3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏบิัติงาน 17 
 3.6 มาตรการควบคุมการปฏบิัติงาน 18 
 ภาคผนวก  
 - ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การป้องกัน 

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พ.ศ. 2559 
20 

 บรรณานุกรม 21 
 



คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หน้า ๑ 

บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
 

1.1 นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข 
 

  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป็นวาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากร 
ทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10  
เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และแนวทางการด าเนินงาน
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) ตลอดจนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
และจรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข 
และปฏิรูปประเทศ มีค่ำนิยมร่วม คือ ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้ำหำญ
ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มวัย (2) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริกำร และ (3) ยุทธศำสตร์ระบบบริหำรจัดกำร ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ 
“ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการด าเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ที่ก าหนดทิศทางกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ คือ (1) 
การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
และ (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕60) สอดคล้องกับการอภิบาลระบบ 
การบริหารงานที่ โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)  
ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ  ก าหนดค่านิยมร่วมคือ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทาง 
การบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักกำรท ำงำน 3 ส. คือ ส ำเร็จ ควำมสุข และสร้ำงสิ่งดี 
ด้วยองค์ประกอบ (3I คือ Information Innovation and Integrity) 
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1.2 มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข 
 

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบด้วย มำตรกำร 3 ป. 1 ค. ประกอบด้วย การปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้าง
เครือข่าย สาระส าคัญไดด้ังนี้ 

ปลุกจิตส ำนึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล  
    สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 

ป้องกัน  สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ให้มปีระสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

ปรำบปรำม  ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  ก าหนดมาตรการ
    ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

เครือข่ำย  สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง  
    แจ้งเบาะแส  และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
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1.3 กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2558  ภำยใต้หัวข้อ “ต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงจิตส ำนึก คนสำธำรณสุขไม่โกง”  
  นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน  
ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ก าหนด
เป็นวาระเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ   มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องการให้คนไทยไม่โกง 
ยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน
ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทีก่ าหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส  
 
 
 
  ค ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
 
 ข้ำพเจ้ำ .................(กล่ำวชื่อ).......................................ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ  

จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมำอำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส ำคัญมั่นคง  ด ำรงตน 
อยู่ด้วยควำมมีเกียรติ และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท ำกำร 
โกงแผ่นดินหรือใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หำกินบนควำมทุกข์ยำกของประชำชน  จะด ำเนินชีวิต 
ตำมรอยพระยุคลบำทในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้ำงสุจริตชน เพื่อจรรโลง
และน ำพำกระทรวงสำธำรณสุขและประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนำสถำพรสืบไป 

 
 
 
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์

ของ ประเทศชาติเป็นส าคัญให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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1.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 
 Transparency Assessment) 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2   
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน  
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหารงานราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ  
ให้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน จ านวน 8,293 
หน่วยงาน ที่จะร่วมผนึกก าลังการต่อต้านการทุจริต ปิดหนทาง ปิดช่องว่างการกระท าการทุจริต 
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  
ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม 
ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก (1) การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ (2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ 
(3) ลักษณะงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็น  
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็น  
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงาน แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างต้องท าให้เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัย 
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน  
โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้การประเมิน 
ITA เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด (ก าหนด  
เป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในมิติภายใน มิติการพัฒนา
องค์กร น้ าหนักร้อยละ 5)  นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดเน้นหนัก 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2570)  
ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงรูปธรรมในเรื่องการพยายามเพ่ิมค่าคะแนน CPI (Corruption Perception Index)  
ซึ่งอยู่ที่กลไกของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และค่า CPI นี้ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย คือ การบริหาร
จัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
 

ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
 

2.1 ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 

 2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

 (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดข้อบั งคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของงำนในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำร 
ตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ  
และศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร โดยเฉพำะในเรื่องต่อไปนี้  

1. กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
4. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 
5. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  และตำมมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน 
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ 
 

 (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดข้อบังคับตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  มาตรา ๒๙ ในกำรปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชน หรือกำรติดต่อ

ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำรรวมทั้งรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร 
และในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้ 

  หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  
  มาตรา ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น 

หรือสมควรที่จะได้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่  โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย 
ของคณะรัฐมนตรี ก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน 
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  หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  มาตรา ๓๗  ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อ

ประสำนงำนในระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำน  
และประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไป ส่วนรำชกำรใดมิ ได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
ของงำนใดและ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำงำนนั้นมีลักษณะที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วน
รำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร.  เห็นว่ำเป็น ระยะเวลำที่ล่ำช้ำเกินสมควร ก.พ.ร.  
จะก ำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  

  มาตรา ๔๒ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนรำชกำรอ่ืน  
มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน 
หรือควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม
โดยเร็วต่อไป  

  มาตรา ๔๓ กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี 
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำที่จ ำเป็น 

  หมวด ๘ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  มาตรา ๔๕ นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรำ ๙ (๓) แล้วให้ส่วนรำชกำร 

จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้  
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

  มาตรา ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำร 
งำนบุคคล ให้ส่วนรำชกำรประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้นั้นในต ำแหน่ง 
ที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
ผู้นั้น 

 
 (3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ ก ำหนด 

ให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท  
ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรบังคับใช้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย 

  ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน ได้พิจำรณำโดยถี่ถ้วน
แล้วเห็นว่ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้รำชกำรแผ่นดินในส่วน  
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น กำรใช้อ ำนำจเพ่ือให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
ข้ำรำชกำรพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม 
และตนเองและศีลธรรมซึ่ งเป็นกำรอันพึงเว้น เพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกัน  
ขึ้นเป็นจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนอันเป็นควำมประพฤติท่ีดีงำมสมกับควำมเป็นข้ำรำชกำร 
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  อนึ่ง มำตรำ ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ ำนำจหน้ำที่เสนอแนะหรือให้ค ำแนะน ำ 
ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
ข้ำรำชกำรพลเรือน และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม รวมทั้งมีหน้ำที่รำยงำนกำรกระท ำ 
ที่มีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรม
ด ำเนินกำรบังคับให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ 

  ดังนั้น บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่งจึงมีหน้ำที่ด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ มีควำมเป็นกลำงท ำงกำรเมือง  
อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก  
ของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ดังนี้ 

  (๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๒) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  (๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  

   ทับซ้อน  
  (๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
  (๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช  

๒๕๕๐ ประกอบค่ำนิยมหลักส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อันผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ได้ให้ค ำแนะน ำให้หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติ ก.พ. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก ำหนด 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส านึก
ลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อม่ันของปวง
ชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้  

 
 หมวด ๑ 

 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้ำสิบวัน นับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับนี้ 
 “ข้าราชการ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมำยควำมรวมถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกรณีท่ีเป็นข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 
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 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร
 “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน  
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 หมวด ๒ 
 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

(๑) ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล 
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของข้ำรำชกำรอำจขัดประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือหำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำร และส่งเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยว่ำ กำรกระท ำนั้น  
ขัดประมวลจริยธรรม ข้ำรำชกำรจะกระท ำกำรนั้นมิได้ 
  (2)  เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำน 
กำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำน (หำกมี) ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม 
โดยพลัน ในกรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืนจริยธรรมต้องรำยงำนต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชำ
เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม 
  (3)  ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ำตอบแทน 
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ และ
กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่กำรด ำรงต ำแหน่ง  
นั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย  
  ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงท ำของกำรเป็นตัวแทน  กำรเป็น
นำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท ำนองเดียวกันด้วย 

(4) ในกรณีที่ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะตำม (๒) ของ 
ข้อนี้ หรือมีกำรเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตำม (๒) ของข้อนี้ผ่ำนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำน 
กำรกระท ำดังกล่ำว และบันทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี  

 ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

  (๑) อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถที่มีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงำนอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 

  (๒) ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของตน 
หรือของข้ำรำชกำรอ่ืน ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรอื่นโดยมิชอบ 

  (๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ 
ในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสม ของแต่ละกรณี 

  (๔) เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง  และแจ้ง 
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบโดยพลัน  
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  (๕) ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือ
ประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนในกำรตรวจสอบ 
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน  เมื่อได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 

  (๖) ไม่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ในกรณี 
ที่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่องดังกล่ำว ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำบันทึกเรื่องเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมค ำสั่ง  
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ  
ต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 
  (๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 
  (๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่  
   ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำว 
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำร
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
  (๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่ อ่ืนในรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก  
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน  
หรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นส ำคัญ 
 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และ 
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน  
ดังนี้ 
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือ ไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
  (๒) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคติ  
  (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำ  
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
(2) คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำ 
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ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำย ข้ำรำชกำรต้อง  
แจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ และจะด ำเนินกำรต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ  
จำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 (3) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ หรือกำรด ำเนินกำรใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ ในกรณีที่เห็นว่ำ  
มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องท ำเรื่องเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ และส่งเรื่องให้  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติทำงกฎหมำยต่อไป  
 (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว  
 (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
 (๖) เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในส่วนรำชกำรของตน หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพ่ือให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 
 ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ 
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (๑) ปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นกำรใช้อ ำนำจเกินกว่ำ 
ที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
  (๒) ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอ่ืน โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  และ 
สิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้ กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภำระหรือหน้ำที่ให้บุคคล  
โดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
  (๓) ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ  เพศ อำยุ ควำมพิกำร 
สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  (๔) ละเว้นกำรให้สั มภำษณ์  กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรื อ 
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำร  
ตำมหลักวิชำ 
  (๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ 
และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 
  (๖) ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ  
 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการ 
ในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
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  (๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
  (๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่ำงครบถ้วนในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญำตหรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตำม  กฎหมำย  
เว้นแต่กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำร นับแต่กระท ำกำรดังกล่ำวหรือได้รับ  
กำรร้องขอ 

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

  (๑) ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

  (๒) ใช้งบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจัดให้ด้วยควำมประหยัด 
คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 

  (๓) ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ตำมคุณภำพ 
และมำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

  (๑) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มำใช้ในประเทศไทย  

  (๒) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และ 
พระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำยหรือทำงวำจำ 

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

  (๑) ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี ข้ำรำชกำรต้องเสนอเรื่อง  
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย  

  (๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้นต้องปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำมเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุม  
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  

  (๓) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่มีควำมซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง 
ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

  (๔) ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วนรำชกำร 
หรือรำชกำรโดยรวม 
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 (4) จรรยาข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำร 
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข แก่ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม 
ครอบคลุมและมีมำตรฐำน ดังนั้นกำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ จึงขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีจรรยำที่สมควรให้ข้ำรำชกำรพึงถือปฏิบัติดังนี้ 
  ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   ๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
   1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
    มำกกว่ำส่วนตน 
   ๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
   ๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
    จนงำนส ำเร็จถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
  ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรกฎหมำย และกรอบ
    นโยบำย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
   ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
   ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอ้ืออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับ
    บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
   ๓.๒ บริกำรประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
   ๓.๓ ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่ 
    ยุติธรรม 
  ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   ๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงำนตำมกรอบของกฎหมำย 
   ๔.๒ ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละขั้นตอน 
   ๔.๓ เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
  ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง และ 
    เป็นธรรม 
   ๕.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ และมี
    คุณภำพ 
   ๕.๓ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำร 
    ปฏิบัติงำน มีควำมคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
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  ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖.๑ ก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆต้องมีเหตุผล โดยค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
    ทั้งต่อส่วนรวมและตนเองอย่ำงรอบคอบ 
   ๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของสังคม 
   ๖.๓ น ำค ำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
   ๖.๔ เป็นต้นแบบในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสมกับฐำนะ
    ของตนและสังคม 
 
 (5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นกำรประเมิน 
ควำมโปร่งใส ของหน่วยงำนของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติกำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้มิติกำรบริหำรจัดกำร 
ที่มีประสิทธิภำพ และมิติของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  
ในลักษณะของกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร หลักฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำน 
ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ือรองรับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำน ที่เก่ียวข้อง 
  ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ อันจะส่งให้กำรพัฒนำระบบ
บริหำร รำชกำรแผ่นดินและกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร พ.ศ.  ๒๕๔๐ ของ
ภำครัฐและประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและมีควำมสอดคล้อง 
กับนโยบำยกำรบริหำรของรัฐบำลที่ต้องกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร
และสื่อสำธำรณะอ่ืนได้อย่ำงกว้ำงขวำง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส
หน่วยงำนภำครัฐ มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณค่ำและมี ประสิทธิภำพ โดยเป็นกระบวนกำร 
ที่หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จำกทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรให้กำรบริกำรแก่ประชำชนบนพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียม 
และมีมำตรฐำนเป็นหนึ่ งเดียว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐที่ ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภำคประชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ 
ดังนี้ 
 ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
 ๑. ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำร
ท ำงำนอ่ืนๆ จำกเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ 
 ๒. สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
 ๓. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ 
 ๔. มีควำมเข้ำใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
 ๕. สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ
โดยเฉพำะกำรใช้ช่องทำงผ่ำนพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 ๑. มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒. มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่สอดคล้องกับควำมโปร่งใสที่แสดงให้เห็น
ถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนกำร 
 ๓. มีเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมินผล และสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดดังกล่ำว เป็นตัวแบบในกำรประเมินตนเอง ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 ๔. หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม โปร่งใส เป็นแบบประเมิน 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรตรวจประเมินของ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจประเมิน 
ตำมกฎหมำยหรือเพ่ือกิจกำรอื่น 
 ๕. ได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสำมำรถพัฒนำ
ระบบกลไกในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนมีควำมครอบคลุมแนวคิด และกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
ที่แสดงถึงควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และกำร ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำน
ควำมโปร่งใส  
  กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
ของภำครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำน กำรบริหำรงำน ๕ ประกำร ได้แก่ 
  5.๑ กำรจัดท ำและเผยแพร่โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  5.2 กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
  5.3 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
  5.4 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  5.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

   มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่โดย ควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 
และกำรขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้
ช่องทำงกำรให้บริกำรที่ เหมำะสมกับกำรให้บริกำร รวมไปถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  
โดยมีตัวชี้วัด มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ๖ ประกำร ได้แก่ 

   ๑. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
   ๒. กำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 
   ๓. กำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
   ๔. กำรจัดให้มีช่องทำงและกลไกในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของประชำชน 
   ๕. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
   ๖. กำรจัดท ำระบบข้อมูลทำงสถิติและสรุปผลกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
   ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย กำรตรวจสอบได้และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำร และกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของ 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนบัสนุน 
 
 

3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบริหาร  
งานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบ  
หรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง 
ประการหนึ่งของการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่ 
การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ 
ให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้  เพ่ือให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  
ซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่ องค์กรน าไปใช้ในการพิจารณา 
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และ 
การให้พ้นจากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และเชื่อถือได้นั้น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล  
ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องทาการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานทีอ่งค์กรไดก้ าหนดไว้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง  
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การก าหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 
จะเป็นลักษณะขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมี 
กรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่
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บางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๒. เพ่ือใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภครัฐ 
(PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือ 
การบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุ
ข้อก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานขึ้นใช้  ซึ่งมีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน  
การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

3.3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

3.3.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงาน
จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3.3.3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด

รายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพ่ิมผลผลิต 

3.3.4 ด้านการควบคุมงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่าย ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

หลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ท า
ไดก้ับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
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3.4 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ประกอบด้วย 

๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 

๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จากต าแหน่งนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้ 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน 
 ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ   เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และ 
ควรจะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  ดังนั้น งานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐาน
ด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
 ๒. คุณภาพของงาน  เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด 
โดยส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา 
และทรัพยากร 
 ๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน   งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐาน 
ด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 

ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ 
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสีย 
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และขวัญกาลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการ นั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐาน 
ที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐาน  
มีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
ต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้  มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ก าหนดไว้ต้องสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น 
การเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการที่หนว่ยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 
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3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการ 
ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การ
บังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผล 
การปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือ  
ผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้น
แล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การควบคุมอ านาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม  ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

 ๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการ 
เพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity 
Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการ
สามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน   ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้วย 

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

 ๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้า
ของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

 ๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่  
การควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  

 ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
 ๑. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์  
ที่ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไป
ท าไม เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ 
สิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าว จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
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 ๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ 
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ลงไปได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได ้
 ๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็น 
การจับผิดเพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้น  
ผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น 
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน าช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
ก็จะมีมากข้ึน 
 ๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการ
ควบคุมไม่ดีพอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะ 
ของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 
 ๕. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ท าการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  
 ๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น 
โดยปกติโครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ามายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ ค าที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้
สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหาร  
และกระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตาม 
และการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ   
เมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบั ติงานดังกล่าว 
ให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตาม
ก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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