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คํานํา 
  

  กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ปองกัน ปราบปราม และ 
สรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและ มี



ประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment ) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
หนวยงานภาครัฐนั้น ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล   
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม ใน
การตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ี เพ่ือนําสูองคกร ท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
ไมยอมรับใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  
 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดจัดทําคูมือระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพ่ือใหผูบริหารในหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และภารกิจ
สนับสนุนของหนวยงานสังกัด  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาขาราชการแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.25๔6 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒540 เปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) 
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment ) และใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามคูมือระบบการปองกัน
การละเวน การปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง โดย
เครงครัดตอไป  
       
       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
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เร่ือง           หนา 
 
ระบบการปองกัน การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก  1 
 
ระเบียบ/ขอบังคับ  ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี      3 
 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง     4 

 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง    5 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ขาราชการและลูกจาง     6 
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง   
 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540     6 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน        11 
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ระบบการปองกัน การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก 
 

 ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ ปรับปรุง คุณภาพ
ขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซ่ือสัตยสุจริต  การมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน  สําหรับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชน  สํานักงานคณะกรรมการ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 
 สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว  เชนประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาท่ี" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวน  การ
ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ ท่ีอาจทําใหผูอ่ืน

1 



เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาท่ี  ท้ังนี้  
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ       
พลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติวา  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการ  
พลเรือนนั้น  มีหลักหรือองคประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 

 1.มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานท่ี
ราชการก็ได ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการก็ได  การพิจารณาวามีหนาท่ีราชการหรือไม  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
  1.1.พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวา    
ผูดํารง ตําแหนงใด เปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด 
  1.2. พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
  1.3. พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 
  1.4.พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตนตอง
รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไมมีหนาท่ีรับสงเงินแตไดรับ   
ฝากเงินจากพยาบาล และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว  แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทาง
ราชการเพ่ือนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา  "ไดรับเงินไปแลว"  เชนนี้  ก.พ.วินิจฉัยวา
ประจําแผนกผูนั้นมีหนาท่ีราชการท่ีตองนําเงินสงลงบัญชี  เม่ือไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือ
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

 2.ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
  "ปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา  ไดมีการกระทําลงไปแลว 
  "ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวามีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติ
หรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ี  การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีนั้นจะเปนความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาท่ีราชการก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตามหนาท่ี  โดยปราศจากอํานาจ
หนาท่ีจะอางไดตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือขอบังคับ  แตถาเปนเรื่องปลอยปละ  ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปน
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปนความผิดฐานใด
ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 
  "มิชอบ"  หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา  มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

 3.เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได 
  "ผูอ่ืน"  หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ  หรือไมปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ 
  "ประโยชน" หมายถึง  สิ่งท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ  ซ่ึงอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสิน  เชน  การไดรับบริการ  เปนตน 
  "มิควรได"  หมายถึง  ไมมีสิทธโดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
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 4.โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร  ในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรไดซ่ึงหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา  ขาราชการผูอ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี  21  ธันวาคม  2536  วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  ซ่ึงควรลงโทษเปน  
ไลออกจากราชการ  การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ  
ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  รวมท้ัง
อาจจะถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา  เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุก
และยึดทรัพย  ดังนั้น  ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาท่ีราชการโดยเห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติเปนสําคัญ  ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซ่ึง
เปนปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรงทําใหผล
ประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูนมีเจตนารมณรวมกันใน
การดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงคเพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
 ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงาน  กลาวคือการ
บริหารงานท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ
ข้ันตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไวดี        
มีความเปนไปไดทางเทคนิค  งบประมาณ  และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี  
การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 

ระเบียบ/ขอบังคับ  ที่บงัคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที ่

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้ 
          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  -  หมวด  5  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ

การบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว  

ณ  ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ี

เก่ียวของเขาตรวจดูได 

  -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการ

ทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม  โดยคํานึงถึง
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แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุมคา

ของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน 

  -  หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขน   

มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวาง     

สวนราชการดวยกัน  ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชน

และขาราชการทราบเปนการท่ัวไป  สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและก.พ.ร. 

พิจารณาเห็นวางานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได  หรือสวนราชการไดกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จไว  แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให

สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  มาตรา 42  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ       

เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ขอบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใชบังคับกับ

สวนราชการอ่ืน  มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด

ความยุงยาก  ซํ้าซอน  หรือความลาชา  ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม  เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปน

เรื่องเปดเผย  เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  ความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  จึงให

กําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน 

  -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการ

ประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) แลว  ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการ  ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. กําหนด  

มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหสวน

ราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงท่ีปฏิบัติ  ประโยชนและ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 ขาราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 
  5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
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  6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกัน  พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

                  ข อบังคับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางวาดวยจรรยาขาราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหนาท่ี
ในการจัดทําแผนงานโครงการ  การดําเนินการดานการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การบริหารงาน
บุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกร   เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีความโปรงใส  และเปนธรรม  จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน   

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปาซาง เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง  ใหมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม  ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ  อันจะทําใหไดรับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไวดังนี้ 
 ขอ  1  ความซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  1.1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
  1.2.ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใสเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง
ราชการ 
  1.3.ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ 

  1.4.รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงม่ันแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 
  

 ขอ  2  การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
  2.1.ใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ 
  2.2.ใหคําปรึกษาแนะนําแกประชาชนไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และครบถวน 
 ขอ  3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1.ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือใหเกิดผลดีและเปน
ประโยชนตอสวนรวม 
  3.2.ขยัน  อุทิศตน  และมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย 
  3.3.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
  3.4.พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ขอ  4  การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
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  4.1.ตัดสินใจบนหลักการ  ขอเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2.ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
 ขอ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1.วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
  5.2.ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3.ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ขอ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  6.1.ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
  6.2.กลาหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  6.3.ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนขาราชการ 
 ขอ  7  ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
  7.1.เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2.พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
  

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  ขาราชการ และ ลูกจาง 
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ  และ
ลูกจาง ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหาร ขาราชการ และลูกจาง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน
หลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการและลูกจางใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 
 3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน  3  มิต ิ  คือ  มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะ
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เปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผล
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและ
ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ  โดยเปนกระบวนการท่ี
หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถเปดเผย
และตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมท้ังการให  การบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและมี
มาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต  พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน  และหนวยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชนตอภาคประชาชน 
 1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล  ขาวสารและกระบวนการทํางานอ่ืน 
ๆ จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ 
 2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง  ถูกตองและรวดเร็ว 
 3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 
 4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 
 5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชนตอหนวยงานภาครฐั 
 1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
 2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอน
การดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
 3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 
 4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส  เปนแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพ่ือกิจการอ่ืน 
 5)ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  เปนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชน
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใส 
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 การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน  การบริหารงาน  5  ประการ  ไดแก 
  1.  การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
  2.  การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
  3.  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  4.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  5.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 
 
 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย  ความซ่ือสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัด
ขอโตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปน  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการ
ใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตวัชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน  6  ประการ  ไดแก 
 1.  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 
 2.  การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ 
 4.  การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 6.  การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
 ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย  การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ  ของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  เปน
มาตรฐานเก่ียวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปน  การกําหนด
หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของหนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระการใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม  
และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วดัมาตรฐานความโปรงใส 
 ดานการติดตามและประเมินผล  5  ประการไดแก 
 1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
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 3.การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 
(External Audit) ท่ีเปนอิสระ 
 4.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5.การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐาน
ความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการ
สงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู  ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงาน
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

 1.มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 2.มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 3.มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายใน  หนวยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

 หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบท่ีหลากหลาย  เชน  การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตอง
แกประชาชนผูมารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1.มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
 2.มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 
 การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํา
กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  โดยเปนการกําหนด
รูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหนวยงานรวมท้ังการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติ
หนาท่ีท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม  
วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให  คุณ  ใหโทษ  และการสราง
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ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ใหคุณ/ให
โทษแกบุคลากรในหนวยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม  เพ่ือใหมีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ี  สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
รวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวและมีการเผยแพร  หลักเกณฑ
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1.มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เชน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 
 กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนท่ีรับทราบ
โดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม
แผน  ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 1.พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การจัดทํา
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
 2.มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงานท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลท่ีตองการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏบิัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนท่ี
กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับให
กิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดท่ีวางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตอง
ดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

การควบคมุอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน  5  ประเภทดวยกัน  คือ 

 1.การควบคุมผลการปฏิบัติงาน(Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน  เรียกวา  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และ
ควบคุมใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control)  
การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได
ปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 
 2.การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ
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โครงการ  ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย 
 3.การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control)  
การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ท้ังนี้เพ่ือให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด  และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ไดแก  การควบคุมการ
ใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา
ของโครงการเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 
 5.การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ 
โดยจะตองควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขาใจงาย  เชน  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การสงเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปนตน 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้ 
 1.เพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงค ท่ี
สําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะ วัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจ 
สําคัญของโครงการ  หากไมมีการยึดเปาหมายและ วัตถุประสงค เปนหลักแลว  เราก็ไมทราบวา จะ ทํา
โครงการ นี้ไปทําไม  เม่ือเปนเชนนี้  การติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะชวยประคับ ประคองให
โครงการบรรลุสิ่งท่ีมุงหวังดังกลาวจึงถือ เปนกิจกรรม ท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 
 2.ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการ โดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพใหซ่ึงจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป
ไดมาก  ทําใหสามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได 
 3.ชวยกระตุน  จูงใจ  และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไมใช เปนการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ  แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้น 
ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงาน รูสึกกระตือรือรน  
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาชวยแนะนํา  ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงาน ตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
ก็จะมีมากข้ึน 
 4.ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  โครงการบางโครงการถามีการ ควบคุมไมดี
พออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได  และหากพบความเสียนั้นแตตน ลักษณะของเหตุการณท่ี
เรียกวา "สายเกินแก"  ก็จะไมเกิดข้ึน 
 5.ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น  
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหา มาตรการ
ในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง  เชน  โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจกอใหเกิดปญหาการ
ลักลอบตัดไมเถ่ือนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง  เปนตน 
 6.ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน โดยปกติ
โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวมๆหรือใชคําท่ีคอนขางจะเปนนามธรรมสูง  
เชน  คําวาพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุน  ยกระดับ  ฯลฯ  ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงาน  หรือแมกระท่ังผูบริหาร
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มองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน  ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได  เม่ือมีการติดตามและควบคุม
โครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนข้ึน  เพ่ือจะไดสามารถ
เปรียบเทียบและทําการควบคุมได 
 กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร และ
กระบวนการวางแผน  ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  นโยบายท่ีกําหนดไว การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ  กลาวคือเม่ือมีการ
ติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว  ก็ตองมีการควบคุม เพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงาน ดังกลาวใหไปสูทิศทาง
ท่ีตองการ  และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามท่ีจะทําหนาท่ีควบคุม ก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ  
มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได 
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