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ค าน า 
 

 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และ สร้าง 
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ มี ประสิทธิภาพผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครันนันน ดด้
ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ สากล และวัฒนธรรมของประเทศดทย
เป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี ส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส ดม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ดด้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การ ปฏิบัติ 
หน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และ ภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงานสังกัด มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม หลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการพลเรือน และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นดปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ
ให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตาม คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โดยเคร่งครัดต่อดป  
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ระบบการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
ปัจจุบันรันบาลดด้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค ราชการและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทันงปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง คุณภาพข้าราชการใน
การท างานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึกในการ ให้บริการประชาชน ส าหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายดว้ เช่น ประมวล กฎหมาย อาญา 
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรดด้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือ
ผู้อื่น พระราชบัญญัติประกอบรันธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ดข เพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืน เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ทันงที่ตนมิดด้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นันน หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทันงนีน เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรดด้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ก าหนดดว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือดล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพล เรือนนันน มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก สถานที่ 
ราชการก็ดด้ ในกรณีที่ดม่มีกฎหมายบังคับดว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
นันนดม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก เวลาราชการก็ดด้ 
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือดม่ มีแนวพิจารณาดังนีน 
  1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ดว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารง 
ต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด  

1.2 พิจารณาจากมาตรนานก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.พ.จัดท า 
1.3 พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ 

เช่น ก.พ. ดด้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งดม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ดด้รับฝากเงินจาก พยาบาล
อนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนันนมิใช่รับฝากเงินนานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการ รับฝากเป็นทาง
ราชการเพ่ือน าดปส่งลงบัญชีโดยดด้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ดด้รับเงินดปแล้ว" เช่นนีน ก.พ. วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้
นันนมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี เมื่อดม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินดปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  

2. ดด้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" 
หมายความว่า ดด้มีการกระท าลงดปแล้ว "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ
แต่ผู้นันนดม่ปฏิบัติหรือ งดเว้นดม่กระท าการตามหน้าที่ การที่ดม่ปฏิบัติหรืองดเว้นดม่กระท าการตามหน้าที่นันนจะเป็น
ความผิดนาน ทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อดด้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะดม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจาก
อ านาจ หน้าที่จะอ้างดด้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือดม่ดด้ว่าเป็น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดนานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดนานใด ต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ดป  

"มิชอบ" หมายความว่า ดม่เป็นดปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มติของ
คณะรันมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 



 
3. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นดด้ประโยชน์ที่มิควรดด้  
"ผู้อ่ืน"หมายถึงใครก็ดด้ที่จะดด้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นันนปฏิบัติ หรือดม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบ  
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ดด้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ดด้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ มิใช่

ทรัพย์สิน เช่น การดด้รับบริการ เป็นต้น 
 "มิควรดด้" หมายถึง ดม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะดด้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ นันน 
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือดม่นันนจะต้องพิจารณา

ลงดปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนดด้รับประโยชน์ที่มิควรดด้ซึ่งหากการ สอบสวนพิจารณาดด้ว่า 
ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยนานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรันมนตรีดด้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่า
การลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษ เป็น ดล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตดป
แล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดดม่เป็นเหตุลดหย่อน โทษ ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรันมนตรี ที่ นร.
0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2536 รวมทันงอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูล
นาน ตามมาตรา 3(5) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญานาน
เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้น
การปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตันงแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตันงแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทันงจ าทันงปรับ 

หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยนานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจ าคุก 
และยึดทรัพย ์ดังนันน ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ 
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ดด้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทันงทางอ้อมและทางตรง ท าให้ ผลประโยชน์
ดม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานีมีเจตนารมณ์ ร่วมกันในการด าเนินงานให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบดด้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้
เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพืนนที่อย่างแท้จริง 
 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึนนอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ การ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ ละขันนตอน
ของการด าเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนันน ๆ จะออกแบบดว้ดี มี ความเป็นดปดด้ทาง
เทคนิค งบประมาณ และเงื่อนดขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการดม่ดี การ ปฏิบัติงานตามภารกิจนันนก็
ดม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ดด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ/ข้อบังคับ ท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงดด้ก าหนดมาตรนานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนีน 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
- หมวด 5 การลดขันนตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ประชาชน

หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิ ขันนตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการรวมทันงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขันนตอนเปิดเผยดว้ ณ ที่ท า การของส่วนราชการ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ตรวจดูดด้ 

- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน ภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะดด้ด าเนินการต่อดปหรือดม่ โดยค านึงถึงแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของคณะรันมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

- หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37 ใน การปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ เป็นการทั่วดป ส่วน
ราชการใดมิดด้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนันน มีลักษณะที่สามารถก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จดด้ หรือส่วนราชการดด้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จดว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกิน
สมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนันนต้องปฏิบัติ  ก็ดด้ มาตรา 42 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นดปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วน ราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนันน เป็นอุปสรรค
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซน าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือดม่ เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ดขให้เหมาะสม โดยเร็วต่อดป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย 
เว้นแต่กรณีมี ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษนกิจ การ
รักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับดด้เท่าที่จ าเป็น 

- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม มาตร 9 
(3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  ส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทันงนีน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 47 ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดย ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของ
ข้าราชการผู้นันนในต าแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่  หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นันนสังกัดดด้รับจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นันน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ข้อ 3 ข้าราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นดป ตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนีน 

 1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปดตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

   4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และดม่มีผลประโยชน ์ทับซ้อน 
 5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และดม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และดม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรนาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบดด้  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรันธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 
 ข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ     
บ้านหลวง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ในนานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมี หน้าที่ใน
การจัดท าแผนงานโครงการ การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การ  บริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร รวมทันงส่งเสริมให้ประชาชนดด้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึงดด้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง เพ่ือเป็นกรอบมาตรนานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงดว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ดด้รับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วดปดว้ดังนีน 
 ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง  

ราชการ 
  1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการเป็น
ส าคัญ  

1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ดขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 

 2.1 ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ  
 2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชนดด้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

 
 



ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น ประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม 
   3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีนน าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน  
 3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2 ดม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่  
ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษนกิจพอเพียง  

5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และดม่ฟุ่มเฟือยเกินนานะของตนเอง 
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  

ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ  

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบดด้ 
 7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ และ ลูกจ้าง  

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงดด้ก าหนดมาตรนานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง 
ซึ่งดด้ประมวลขึนนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการและลูกจ้างใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนีน 
  1. พึงด ารงตนให้ตันงมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ รับผิดชอบ 

  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยดมตรี โดยยึดประโยชน์ของ ประชาชนเป็น

หลัก  
 4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
 7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 
 



พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ 
หน่วยงานของรันใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบดด้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติของ
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการ จัดเตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักนานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครันดด้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการ ประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามมาตรนานและตัวชีนวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัน อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร ราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครันและ ประชาชนเป็นดป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง  กับนโยบายการบริหาร
ของรันบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสดด้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอ่ืนดด้อย่าง
กว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรนานและตัวชีนวัดความโปร่งใส หน่วยงานภาครัน มีความส าคัญ ต่อการ
บริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่  หน่วยงานภาครันดด้ด าเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรนานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย และตรวจสอบดด้จากทุกฝ่ายรวมทันงการให้ การ
บริการแก่ประชาชนบนพืนนนานของความเท่าเทียมและมี มาตรนานเป็นหนึ่งเดียวมาตรนานและตัวชีนวัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครันที่ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทันงต่อภาค
ประชาชน และหน่วยงานภาครัน ดังนีน 
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน  

1) ประชาชนดด้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการท างาน อ่ืน ๆ 
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัน 

 2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการดด้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว 
 3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครันดด้  
 4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
 5) สามารถเข้าดปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครันโดยเฉพาะการ ใช้ช่อง

ทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  

1) มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ 
พ.ศ.2540 

 2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขันนตอน  การ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบดด้ทันงในเชิงข้อมูลและกระบวนการ  

3) มีหลักเกณฑ์มาตรนาน ตัวชีนวัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรนานและ ตัวชีนวัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4) หน่วยงานภาครันสามารถใช้เกณฑ์มาตรนานและตัวชีนวัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือ เตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม กฎหมายหรือเพ่ือ
กิจการอื่น 

 
 



5) ดด้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสดด้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ กลดกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรนานและตัวชีนวัดความ โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัน ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรนานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรันของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรนานความโปร่งใส 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขันนตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัน  โดยมี
ตัวชีนวัดมาตรนานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ดด้แก่  

1. การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
2. การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
3. การก าหนดหลักเกณฑ์และขันนตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรนานและ ตัวชีนวัดความ

โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
มาตรนานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรนานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงาน

ภาครันที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด ข้อโต้แย้งที่ไม่เป็น
ธรรมโดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ ให้บริการรวมไปถึงการ
ประเ มินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชีน วัดมาตรนานความโปร่ งใสด้ านการ  ให้บริการแก่                 
ประชาชน 6 ประการ ดด้แก่ 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์และขันนตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขันนตอนที่ก าหนดดว้โดยดม่มีการเลือกปฏิบัติ  
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ  
4. การจัดให้มีช่องทางและกลดกในการแก้ดขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
6. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย 

การตรวจสอบดด้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรันของภาค
ประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขันนตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก ระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขันนตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครันในเชิงคุณภาพที่มี  ความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร หลักนานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรนานและ ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึนน 
  
 
 
 
 

การปฏิบัติงานที่มีมาตรนานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึนน โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ  กระบวนการ
และขันนตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรนานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็น  มาตรนานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น การก าหนด หลักเกณฑ์และตัวชีนวัด



ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของหน่วยงานการจัด
ให้มีกลดกการตรวจสอบทันงภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ติดตาม และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน
ภาครันโดยมีตัวชีนวัดมาตรนานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการดด้แก ่ 

1. การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชีนวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2. การจัดให้มีระบบและกลดกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 

3. การจัดให้มีระบบและกลดกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External 
Audit) ที่เป็นอิสระ  

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 
  5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรนาน  ความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรนานในการเปิดเผยและการ  ส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นดปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 กลดกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา จากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่ก าหนดดว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ  หน่วยงานเกณฑ์
มาตรนานการประเมิน  

1. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดดว้ใน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการน า  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานดปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานดด้มีการให้บริการแก่  
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขันนตอนที่ก าหนดดว้โดยดม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทาง และระบบ
ที่หลากหลาย เช่น การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน เป็นต้น ทันงนีนเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ ถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

 

 

 
วิธีการประเมิน  



จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขันนตอนที่หน่วยงานก าหนดดว้ว่ามีหรือดม่มีการให้บริการตาม หลักเกณฑ์
และขันนตอนที่ก าหนดดว้หรือดม่ อย่างดรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่  ประชาชนเกณฑ์
มาตรนานการประเมิน 

1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขันนตอนที่ก าหนดดว้  
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3. มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง การที่หน่วยงานดด้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา 

ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท า กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน โดยเป็นการก าหนด รูปแบบและเกณฑ์มาตรนานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตาม
กฎระเบียบของราชการ และจริยธรรมของหน่วยงานรวมทันงการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการ ปฏิบัติหน้าที่ทันงนีนเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและ ยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ และ 
การสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขันนตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให้คุณ/ให้
โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี  การก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชีนวัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทันงมีการก าหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชีนวัดที่ก าหนดดว้และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์  ตัวชีนวัดและวิธีการประเมินให้
บุคลากร/สาธารณชนดด้รับทราบ 

การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรนานการประเมิน 
 1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ ประเมินผล

การท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ  
2. มีการแต่งตันงคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การ

ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  
ก าหนดดว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ 

โดยทั่วดป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม  แผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  

1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดท า  รายงาน
ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทันงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ  ด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี  

2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคล ทันงภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บดซต์ของหน่วยงานหลักนาน  ประกอบการ
ตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 



 การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดด้ด าเนินการดปตามแผนที่ ก าหนดดว้ 
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชีนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึนนก็หมายถึง การบังคับให้ กิจกรรมต่างๆ เป็นดป
ตามแผนที่ก าหนดดว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นดด้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าดม่
เป็นดปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางดว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร จะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ดขปรับปรุง
ให้การปฏิบัติงานเป็นดปตามแผนดังกล่าว มิฉะนันนแล้วแผนก็จะ ดม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดดว 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ  

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ จัดการให้
โครงการผลิตดด้ปริมาณตามที่ก าหนดดว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุมให้ผล
ผลิตที่ดด้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดดว้เรียกว่า การควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในข้อ
นีนรวมถึงการควบคุมเวลาของ โครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานดด้ปริมาณและคุณภาพตาม
ช่วงเวลา ที่ก าหนดดว้  

2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดดว้และให้เป็นดปตามก าหนดการ โครงการ 
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน ควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานด้วย 

 3. การควบคุมดา้นการเงิน (Financial Control) ดด้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทันงนีนเพื่อให้ โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นดปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ดด้แก่ การควบคุมการ ใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้า ของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

 5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ดด้แก่ การ ควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดดว้ ส าหรับการปฏิบัติงาน ประเภทนันน ๆ โดย
จะต้องควบคุมทันงเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปดตย 
หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม  

ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนันน อาจพิจารณาดด้จาก  
ประเด็นต่อดปนีน 



1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตันงดว้ ประโยชน์ในข้อนีนนับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ 
ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทันงนีนเพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญ 
ของโครงการ หากดม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ดม่ทราบว่าจะท าโครงการนีนดป 
ท าดม เมื่อเป็นเช่นนีน การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ 
สิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ  

2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย  
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงดป ดด้มาก 
ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงดปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ดด้  
 3.ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนันนดม่ใช่เป็นการ 
จับผิดเพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนันนผู้ นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะดด้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพ่ีเลีนยงมา
ช่วยแนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึนน 
   4. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึนนดด้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมดม่ 
ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงดด้ และหากพบความเสียนันนแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท่ี เรียกว่า 
"สายเกินแก้" ก็จะดม่เกิดขึนน  

5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึนนเนื่องมาจากโครงการนันน ทันงนีนในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนันน 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ ในการ
ป้องกันแก้ดขดด้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าดปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการ ลักลอบตัดดม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสายนันนเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น  

6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดด้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรนานของงานดด้ชัดเจนขึนน โดย  
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็น นามธรรม
สูง เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ แม้กระทั่งผู้บริหารมองดม่เห็น
เป้าหมายดด้ชัดเจน ดม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องดด้ เมื่อมีการ ติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมี
การท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทันงมาตรนานต่าง ๆ ชัดเจนขึนน เพ่ือจะดด้สามารถเปรียบเทียบและท าการ
ควบคุมดด้  

กล่าวโดยสรุปดด้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ  
กระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นดปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดดว้การติดตามและการ ควบคุม
นันนเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันดม่ดด้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ ติดตามดูผลการ
ท างานว่าเป็นอย่างดรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ดปสู่ทิศทางท่ี ต้องการ และในทาง
กลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนันนก็ดม่สามารถควบคุม
อะดรดด้ 
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