คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ประจาปี 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

คานา
กระทรวงสาธารณสุข กาหนนดมาตรการ 3 ป 1 . ปปลุกิตตสานึก ปูองกัน ปราบปราม
และสร้างเ.รือข่ าย) ในการปูองกัน และปราบปรามการทุิรตต มุ่ งเน้น การปูองกั น การทุิรตต ใหน้
เข้มแข็งและมีประสตทธตภาพผ่านกระบวนการประเมตน.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของ
หนน่วยงาน ปIntegrity and Transparency Assessment : ITA) แนว.ตดการประเมตน.ุณธรรมและ
.วามโปร่งใสในการดาเนต นงานของหนน่ วยงานภา.รัฐนั้น ได้กาหนนดอง.์ประกอบในการประเมตน ที่
.านึงถึงหนลักธรรมาภตบาล ิรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหนลัก โดยการสร้าง
.วามตระหนนักถึง.วามรับผตดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุิรตตภายในอง.์กรของผู้บรตหนาร
และเิ้าหนน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนาสู่อง.์กรที่มี.ุณธรรมและ.วามโปร่งใส
ไม่ยอมรับใหน้มีการทุิรตต.อร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลกะพ้อ ิังหนวัดปัตตานี ได้ิัดทา.ู่มือระบบการปูองกันการละเว้นการปฏตบัตต
หนน้าที่ในภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน เพื่อใหน้ผู้บรตหนารในหนน่วยงาน ผู้ปฏตบัตตงานในภารกติหนลักและ
ภารกติ สนั บสนุ น ของหนน่ ว ยงานสัง กัด โรงพยาบาลกะพ้ อ มีแ นวทางการปฏต บัตต ต นตามหนลัก ิรรยา
ข้าราชการแหน่ งพระราชบัญญัตตระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ ศ 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หนลักเกณฑ์และวตธีการบรตหนารกติการบ้านเมืองที่ดี พ ศ ๒๕๔๖ ประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือน
ิรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ ศ ๒๕๔๐ เป็นไปด้วย.วามชอบธรรมตามหนลักระบบ.ุณธรรม ปMerit System) สอด.ล้อง
กับการประเมตน .ุณ ธรรมและ.วามโปร่ง ใสในการด าเนต น งานของหนน่ว ยงาน ปIntegrity and
Transparency Assessment :ITA) และใหน้ผู้บรตหนาร ผู้ปฏตบัตตงานในหนน่วยงาน ถือปฏตบัตตตาม.ู่มือระบบ
การปูองกันการละเว้นการปฏตบัตตหนน้าที่ในภารกติหนลักและภารกติสนับสนุนโรงพยาบาลกะพ้อ โดยเ.ร่ง.รัด
ขอขอบพระ.ุณ.ณะทางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสี ยสละเวลาในการใหน้.วามรู้ .าแนะนา
ิากประสบการณ์การทางานที่เป็น ประโยชน์ ต่อการิัดทา.ู่มือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุ.ลากรทุก
ระดับ ใหน้มี.วามรู้.วามเข้าใิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบการปูองกันการละเว้นการปฏตบัตตหนน้าที่ใน
ภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน โรงพยาบาลกะพ้อ ิังหนวัดปัตตานี ต่อไป

โรงพยาบาลกะพ้อ ิังหนวัดปัตตานี
13 มีนา.ม 2563

สารบัญ
เรื่อง
.านา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1 1 นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุิรตตและประพฤตตมตชอบ
กระทรวงสาธารณสุข
1 2 มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุิรตต และประพฤตตมตชอบ
กระทรวงสาธารณสุข
1 3 การประกาศเิตนารมณ์ในการต่อต้านการทุิรตตกระทรวงสาธารณสุข
1 4 การประเมตน.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของหนน่วยงานภา.รัฐ
ปIntegrity and TransparencyAssessment)
บทที่ 2 ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏตบัตหนต น้าที่ในภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน
2 1 ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏตบตั ตหนน้าที่ในภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน
ระเบียบ ข้อบัง.ับที่บงั .ับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏตบตั ตหนน้าที่
ป1) พระราชบัญญัตตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551
ป2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหนลักเกณฑ์และวตธีการบรตหนารกติการบ้านเมืองทีด่ ี
พ ศ ๒๕๔๖
ป3) ประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือน
ป4) ิรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ป5) พระราชบัญญัตขต ้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐
บทที่ 3 การปฏตบตั ตงานตามภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน
3 1 .วามหนมายมาตรฐานการปฏตบตั ตงาน
3 2 วัตถุประสง.์
3 3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏตบตั ตงาน
3 4 ขั้นตอนการกาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตงต าน
3 5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏตบตั ตงาน
3 6 มาตรการ.วบ.ุมการปฏตบัตตงาน
บทที่ 4 การตตดตามตรวิสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการ
4 1 ขั้นตอนแนวทางระบบปูองกันการละเว้นการปฏตบัตตหนน้าที่ในภารกติหนลักและภารกติ
สนับสนุน
4 2 ขั้นตอนการปฏตบัตงต านพัฒนาระบบการตตดตามงานสถานบรตการสู่.ุณภาพ

หนน้า
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บทที่ ๑
บทนา
1 1 นโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุิรตตและประพฤตตมตชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กาหนนดใหน้การปูองกันและปราบปรามการทุิรตตและประพฤตตมตชอบเป็น
วาระสา.ัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งใหน้การสนับสนุนทรัพยากร ทุก
ด้านทีิ่ าเป็นสาหนรับการขับเ.ลื่อนอย่างเหนมาะสม พอเพียง สอด.ล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง
ธรรมาภตบาลและการปูองกันการทุิรตต .าสั่ง.ณะรักษา.วามสงบแหน่งชาตต ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มต ถุ น ายน พ ศ 2557 เรื่ อ ง มาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หนาการทุ ิ รต ต ประพฤตต มต ช อบ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของประเทศชาตต ประยุกต์ ใช้ หนลักปรัชญาของเศรษฐกติพอเพียง .่านตยมหนลั ก
ของ.นไทย 12 ประการ ตามนโยบาย.ณะรักษา.วามสงบแหน่งชาตตนโยบาย แนวทางการดาเนต น
งานของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข ปศาสตราิารย์.ลตนตกเกียรตต.ุณนายแพทย์ปิยะสกล สกล
สัตยาทร และแนวทางการดาเนตนงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปนายแพทย์เิษฎา โช.ดารงสุ ข)
ตลอดินประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือนและิรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏตรูปสาธารณสุขและปฏตรูปประเทศ มี.่านตยมร่วม .ือ ซื่อสัตย์ สามั..ี
มี.วามรับผตดชอบ ตรวิสอบได้ โปร่งใส กล้าหนาญทาในสต่งที่ถูกต้อง ยึด 3 ยุทธศาสตร์หนลัก ได้แก่
ป1) ยุทธศาสตร์การส่งเสรตมสุขภาพตามกลุ่มวัย
ป2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรตการ
ป3) ยุทธศาสตร์ระบบบรตหนาริัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์
“ธรรมาภตบาล” เป็นหนลักในการดาเนตนงาน สอด.ล้องกับทตศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกติ และสัง.มแหน่งชาตต ฉบับ ที่ 11 และ 12 ที่ กาหนนดทตศ ทางการบรตหนารราชการแผ่นดตน
ที่มีประสตทธตภาพ .ือ
ป1) การบรตหนารงานภา.รัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสตทธตภาพ และมีส่วนร่วม
ป2) ขิัดการทุิรตต.อร์รัปชั่น
ป3) มีการกระิายอานาิที่เหนมาะสม เพื่อขับเ.ลื่อนงานใหน้เป็นไปตามเปูาหนมายยุทธศาสตร์ชาตตว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุิรตต ระยะที่ 2 ปพ ศ ๒๕๕๖–๒๕60) สอด.ล้องกับการอภตบาล
ระบบการบรตหนารงานที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายและแนวทางการดาเนตนงานของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ปศาสตราิารย์ . ลต นต ก เกี ย รตต .ุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล
สกลสัต ยาทร ที่ใหน้ .วามสา.ัญกับการเพต่มประสตทธตภาพการบรตหน าริัด การของหนน่วยงานทุกระดับ
กาหนนด.่านตยมร่วม.ือ ซื่อสัตย์ สามั..ี มี.วามรั บ ผตดชอบ ตรวิสอบได้ โปร่งใส กล้าหนาญทาในสต่งที่
ถูกต้อง ตลอดินแนวทางการบรตหนารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นหนลักการทางาน 3 ส .ือ
สาเร็ิ .วามสุข และสร้างสต่งดีด้วยอง.์ประกอบ ป3I .ือ Information Innovation and Integrity)

1.2 มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุิรตตและประพฤตตมตชอบ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กาหนนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุิรตตและประพฤตต
มตชอบด้วย มาตรการ 3 ป 1 . ประกอบด้วย การปลุกิตตสานึก การปูองกัน การปราบปราม และการ
สร้างเ.รือข่าย สาระสา.ัญได้ดังนี้
- ปลุกิตตสานึก สร้างิตตสานึก ปรับฐาน.วาม.ตดด้านการต่อต้านการทุิรตตที่ตัวบุ..ลสร้างพลัง
.ุณธรรมขับเ.ลื่อนสัง.ม
- ปูองกัน สร้างระบบ.ุณธรรม และยกระดับ.วามโปร่ง ใสในการดาเนตนงานใหน้มีประสตทธตภาพ
และเข้มแข็ง
- ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุิรตตและปิดช่องโหนว่ กาหนนดมาตรการ ลงโทษ
ผูก้ ระทาผตดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- สร้ า งเ.รื อ ข่ า ย สร้ า งกลไกภา.ประชาชน ปอสม ) ภา.ประชาสั ง .มในการเฝู า ระวั ง
แิ้งเบาะแส และสร้าง.วามเข้มแข็งของกลไกการตรวิสอบ

1.3 การประกาศเิตนารมณ์ในการต่อต้านการทุิรตต กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเิตนารมณ์ในการต่อต้านการทุิรตต เมื่อวันที่ 4 มีนา.ม
2562 ภายใต้หัวข้อ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก คนสาธารณสุขไม่โกง”นับเป็น.วามภูมตใิ
ของข้าราชการและเิ้าหนน้าที่ทุก.นที่ร่วมกันประกาศิุดยืนอย่างชัดเินในการไม่ยอมรับการทุิรต ต
.อร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุิรตตใหน้เกตดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างิรตงิัง สอดรับกับเิต
ิานงของรัฐบาลชุดปัิิุบันที่ใหน้.วามสา.ัญในการแก้ไขปัญหนาการทุิรตต กาหนนดเป็นวาระเร่งด่วน และ
เป็ น วาระแหน่ ง ชาตต มุ่ง มั่ น ในการแก้ไ ขปั ญหนาการทุ ิรต ต ต้ อ งการใหน้ . นไทยไม่ โ กงยกระดั บ .่า ดั ช นี
ภาพลักษณ์.อร์รัปชั่น ปCorruption Perception Index : CPI) มุ่งสร้าง.วามสุขใหน้ประชาชน.วบ.ู่กับ
การสร้ า งเ.รื อ ข่ า ย.วามร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภา.ส่ ว นในการสร้ า ง.วามตระหนนั ก ด้ า นการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุิรตต สร้าง.่านตยมซื่อสัตย์สุิรตตและน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกติ พอเพียงมาใช้ ในการ
ดาเนตนชีวตต ซึ่งสอด.ล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนนดหนัวข้อหนลักในการรณรง.์วนั ต่อต้าน.อร์รปั ชั่นสากล
1 4 การประเมตน.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของหนน่วยงานภา.รัฐ ปIntegrity and
Transparency Assessment)
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ิันทร์โอชาใหน้.วามสา.ัญและผลักดันใหน้การ
ปู อ งกั น และปราบปรามการทุ ิ รต ต เป็ น วาระแหน่ ง ชาตต โดยส่ ง เสรต ม การบรต หน ารราชการแผ่ น ดต น ที่ มี
ธรรมาภตบาลยึดหนลักการบรตหนาริัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาตตว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุิรตต
ระยะที่ 2 (พ ศ 2556-2560) .ณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกรา.ม 2559 มีมตตใหน้หนน่วยงานภา.รัฐ
ทุกหนน่วยงานเข้าร่วมการประเมตน .ุณธรรมและ.วามโปร่ง ใสในการดาเนตนงานของหนน่วยงานภา.รั ฐ
ปIntegrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมตน ITA เป็นระบบการประเมตนการ
บรตหนารงานราชการอย่างมีประสตทธตภาพ โปร่งใส ตรวิสอบได้ ิะช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสรตมการต่อต้าน
การทุิรตตเชตงบวกในภา.รัฐใหน้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัย.วามร่วมมือของหนน่วยงานภา.รัฐและ
อง.์การมหนาชน ิานวน 8,293 หนน่วยงาน ที่ิะร่วมผนึกกาลังการต่อต้านการทุิรตต ปิดหนนทาง ปิด
ช่องว่างการกระทาการทุิรตต แนว.ตดการประเมตน.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของ
หนน่วยงานภา.รัฐนั้น ได้กาหนนดอง.์ประกอบในการประเมตนที่.านึงถึงหนลักธรรมาภตบาล ิรรยาบรรณ
สากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็นหนลัก รวมถึงข้อเท็ิิรตงของการทุิรตต.อร์รัปชั่นที่เกตดขึ้น
ภายในหนน่วยงานภา.รัฐซึ่งสาเหนตุส่วนใหนญ่เกตดิาก
(1) การดาเนตนงานของระดับบุ..ล
(2) ปัิิัยทางวัฒนธรรมขององ.์กร
(3) ลักษณะงานที่เอื้อใหน้เกตดการทุิรตต.อร์รัปชั่นและการรับสต่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
วตธีการบรตหนาริัดการภายในอง.์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤตตกรรม .่านตยมและวัฒนธรรมขององ.์กร
ใหน้กลายเป็นสต่งที่ยอมรับได้ของผู้บรตหนารและเิ้าหนน้าที่ภายในอง.์กร โดยการสร้าง.วามตระหนนักถึง
.วามรับผตดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุิรตตภายในอง.์กรของผู้บรตหนารและเิ้าหนน้าที่

ภายในอง.์ ก ริะเป็น สต่ งที่ ย ากต่ อการดาเนตน งาน แต่เ ป็ นสต่ ง ส า.ั ญ ที่ ต้ อ งสร้ างต้ องทาใหน้ เกต ด ขึ้ น
เพื่อนาไปสู่ อง.์กรที่มี.ุณ ธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงาน นาไปสู่การทาใหน้สัง.ม ชุมชน และ
ประเทศ เกตด.วามตระหนนักถึงภัยิากการทุ ิรตต.อร์รัปชั่น และเกตดแนวร่วมในการต่อต้านการทุิรตต
ไม่ยอมรับใหน้มีการทุิรตตในสัง.ม ชุมชน โดยปฏตเสธการทุิรตต.อร์รัปชั่นทุกรูปแบบในปีงบประมาณ
พ ศ 2559 กระทรวงสาธารณสุข กาหนนดมาตรการ 3 ป 1 . (ปลุกิตตสานึก ปูองกัน ปราบปราม
และสร้างเ.รือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุิรตต มุ่งเน้นการปูองกันการทุิรตต ใหน้เข้มแข็ง
และมีประสตทธตภาพผ่านกระบวนการประเมตน.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของหนน่วยงาน
ปIntegrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ก พ ร กาหนนดใหน้การประเมตน ITA
เป็นตัวชี้วัดตาม.ารับรองการปฏตบัตตราชการของส่วนราชการระดับกรมและระดับิังหนวัด ปกาหนนดเป็น
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ.ุณธรรมและ.วามโปร่งใสในการดาเนตนงานของหนน่วยงาน ในมตตตภายใน มตตตการ
พัฒนาอง.์กร น้าหนนักร้อยละ 5) นอกิากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนนดใหน้การประเมตน ITA เป็น
ตัวชี้วัดเน้นหนนัก ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ ข ปตัวชี้วัด ที่ 21 ร้อยละของหนน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมต น ระดั บ .ุ ณ ธรรมและ.วามโปร่ ง ใสในการด าเนต น งานของ
หนน่วยงาน เฉพาะหนลักฐานเชตงประิักษ์ ปEvidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) เช่นเดียวกันทั้งนี้ การขับเ.ลื่อนยุทธศาสตร์ชาตตว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุิรตต ระยะที่ 2 ปพ ศ 2556 -2570) ได้กาหนนดเปูาหนมายเชตงรูปธรรมในเรื่องการ
พยายามเพต่ม.่า.ะแนน CPI (Corruption Perception
Index) ซึ่งอยู่ที่กลไกของภา.รัฐ
เป็นส่วนใหนญ่ และ.่า CPI นี้ ยังเป็นหนนึ่งในเปูาหนมายหนลักของแผนพัฒ นาเศรษฐกติและสัง.มแหน่งชาตต
ฉบับที่ 11 ปพ ศ 2555-2559) ในการสร้างภูมต.ุ้มกันของสัง.มไทย .ือ การบรตหนาริัดการที่โปร่งใส
ตรวิสอบได้ และมีประสตทธตภาพ

บทที่ 2
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
2 1 ระบบการปูองกันการละเว้นการปฏตบัตตหนน้าที่ในภารกติหนลักและภารกติสนับสนุน
2 1 1 ระเบียบ ข้อบัง.ับที่บัง.ับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏตบัตตหนน้าที่
1) พระราชบัญญัตตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551
1. การยึดมั่นและยืนหนยัดทาในสต่งที่ถูกต้อง
2. .วามซื่อสัตย์สุิรตตและ.วามรับผตดชอบ
3. การปฏตบัตตหนน้าที่ด้วย.วามโปร่งใสและสามารถตรวิสอบได้
4. การปฏตบัตตหนน้าที่โดยไม่เลือกปฏตบัตตอย่างเป็นธรรม
5. การมุ่งผลสัมฤทธต์
และตามมาตรา 79 แหน่ งพระราชบัญญัตตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551 ระบุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ ใดไม่ปฏตบัตตตามิรรยาข้าราชการอัน มต ใช่ เป็น .วามผตดวตนัยใหน้ผู้บั ง.ับ
บัญชาตัก เตือนนาไปประกอบการพติารณาแต่งตั้งเลื่อนเงตนเดือน หนรือสั่งใหน้ขาราชการผู้นั้นได้รับการ
พัฒนา
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหนลัก เกณฑ์ แ ละวต ธีการบรตหนารกติการบ้านเมืองที่ ดี พ ศ ๒๕๔๖
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนนดข้อบัง.ับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหนลักเกณฑ์และวตธกี าร
บรตหนารกติการบ้านเมืองที่ดี พ ศ ๒๕๔๖
หนมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏตบัตตงาน
มาตรา ๒๙ ในการปฏตบัตตงานที่เกี่ยวข้องกับการบรตการประชาชน หนรือการตตดต่อประสานงาน
ระหนว่างส่วนราชการด้วยกัน ใหน้ส่วนราชการแต่ละแหน่งิัดทาแผนภูมตขั้นตอนและระยะเวลา การดาเนตน
การรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่วนราชการและใน
ระบบเ.รือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อใหน้ประชาชนหนรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวิดูได้
หนมวด ๖ การปรับปรุงภารกติของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ใหน้ส่วนราชการิัดใหน้มีการทบทวนภารกติของตนว่าภารกติใดมี.วามิาเป็นหนรือสม.วรที่ ิะ
ได้ดาเนตนการต่อไปหนรือไม่ โดย.านึงถึงแผนการบรตหนารราชการแผ่นดตน นโยบายของ.ณะรัฐมนตรี กาลัง
เงตนงบประมาณของประเทศ .วาม.ุ้ม.่าของภารกติและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
หนมวด ๗ การอานวย.วามสะดวกและการตอบสนอง.วามต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏตบัตตราชการที่เกี่ยวข้องกับการบรตการประชาชนหนรือตตดต่ อประสานงานใน
ระหนว่างส่วนราชการด้วยกัน ใหน้ส่วนราชการกาหนนดระยะเวลาแล้วเสร็ิของงานแต่ละงาน และประกาศ
ใหน้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมตได้กาหนนดระยะเวลาแล้วเสร็ิ ของงาน
ใดและ ก พ ร พติารณาเหน็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกาหนนดระยะเวลาแล้วเสร็ิได้ หนรือส่ว น
ราชการได้กาหนนดระยะเวลาแล้วเสร็ิไว้ แต่ ก พ ร เหน็นว่าเป็น ระยะเวลาที่ล่าช้าเกตนสม.วร ก พ ร ิะ
กาหนนดเวลาแล้วเสร็ิใหน้ส่วนราชการนั้นต้องปฏตบัตตก็ได้

มาตรา ๔๒ เพื่อใหน้การปฏตบัตตราชการเป็นไปอย่างมีประสตทธตภาพและเกตด.วามสะดวกรวดเร็ว
ใหน้ส่วนราชการที่มีอานาิออกกฎ ระเบียบ ข้อบัง.ับ หนรือประกาศ เพื่อใช้บัง.ับกับส่วนราชการอื่นมี
มาตรา ๔๓ การปฏตบัตตราชการในเรื่องใดๆ โดยปกตตใหน้ ถือว่ าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี
.วามิาเป็นอย่างยต่งเพื่อประโยชน์ในการรักษา.วามมั่น.งของประเทศ .วามมั่น.งทางเศรษฐกติ การ
รักษา.วามสงบเรียบร้อยของประชาชน หนรือการ.ุ้ม.รองสตทธตส่วนบุ..ล ิึ งใหน้กาหนนดเป็น.วามลับได้
เท่าที่ิาเป็น
หนมวด ๘ การประเมตนผลการปฏตบัตตราชการ
มาตรา ๔๕ นอกิากการิัดใหน้มีการประเมตนผลตามมาตรา ๙ ป๓) แล้วใหน้ส่วนราชการิัดใหน้มี
.ณะผู้ประเมตนอตสระดาเนตน การประเมตนผลการปฏตบัตตราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธต์ของ
ภารกติ.ุณภาพการใหน้บรตการ .วามพึงพอใิของประชาชนผู้รับบรตการ .วาม.ุ้ม.่าในภารกติ ทั้งนี้ตาม
หนลักเกณฑ์ วตธีการ และระยะเวลาที่ ก พ ร กาหนนด
มาตรา ๔๗ ในการประเมตนผลการปฏตบัตตงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบรตหนารงาน
บุ..ล ใหน้ส่วนราชการประเมตนโดย.านึงถึงผลการปฏตบัตตงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหนน่งที่
ปฏต บัตต ประโยชน์ แ ละผลสั ม ฤทธต์ที่ หน น่ ว ยงานที่ ข้า ราชการผู้ นั้น สั งกั ด ได้ รับ ิากการปฏตบั ตต งานของ
ข้าราชการผู้นั้น
(3) ประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยที่รัฐธรรมนู ญแหน่ งราชอาณาิักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนนดใหน้
มาตรฐานทางิรตยธรรมของผู้ด ารงตาแหนน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หนรือเิ้าหนน้ าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท ใหน้ เป็นไปตามประมวลิรตยธรรมที่กาหนนดขึ้น โดยิะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนตนงาน
เพื่อใหน้การบัง.ับใช้เป็นไปอย่างมีประสตทธตภาพ รวมทั้งกาหนนดขั้นตอนการลงโทษตาม.วามร้ายแรง แหน่ง
การกระทาการฝุาฝืนหนรือไม่ปฏตบัตตตามมาตรฐานทางิรตยธรรมใหน้ถือว่าเป็นการกระทาผตดทางวตนัย ก พ
ในฐานะอง.์กรกลางบรตหนารงานบุ..ลของข้าราชการพลเรือน ได้พติารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเหน็นว่าตาแหนน่ง
ข้าราชการพลเรือนทุกตาแหนน่งมีหนน้ าที่ที่ต้องปฏตบัตตเพื่อใหน้ราชการแผ่นดตนในส่วนที่ตนรับผตดชอบเกตด
ประโยชน์สูงสุดแก่สัง.ม ดังนั้น การใช้อานาิเพื่อใหน้ หนน้าที่ ตนรับผตดชอบลุล่วงข้ าราชการพลเรือนทั้ง
ปวงิึงต้องมี.ุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงทาเพราะนาประโยชน์ ใหน้เกตดแก่ส่วนรวมและตนเองและศีลธรรม
ซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นิรตยธรรมข้าราชการพล
เรือนอันเป็น.วามประพฤตตที่ดีง ามสมกับ.วามเป็นข้าราชการใหน้บรตการแก่ประชาชนตามหนลักธรรมาภต
บาลโดยิะต้องยึดมั่นใน.่านตยมหนลัก ของมาตรฐานิรตยธรรมสาหนรับผู้ดารงตาแหนน่งทางการเมืองและ
เิ้าหนน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวิการแผ่นดตน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นใน.ุณธรรมและิรตยธรรม
(๒) การมีิตตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุิรตต และรับผตดชอบ

(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตตเหนนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหนยัดทาในสต่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหนมาย
(๕) การใหน้บรตการแก่ประชาชนด้วย.วามรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏตบัตต
(๖) การใหน้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง.รบถ้วน ถูกต้อง และไม่บตดเบือนข้อเท็ิิรตง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธต์ของงาน รักษามาตรฐาน มี.ุณภาพ โปร่งใส และตรวิสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธตปไตยอันมีพระมหนากษัตรตย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหนลักิรรยาบรรณวตชาชีพขององ.์กร
หนมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ใหน้ใช้บัง.ั บตั้งแต่วัน.รบเก้าสตบวัน นับแต่วั นประกาศใน
ราชกติิานุเบกษา
ข้อ ๒ ในประมวลิรตยธรรมข้าราชการพลเรือน
หนมวด ๒
ิรตยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในิรตยธรรมและยืนหนยัดกระทาในสต่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีิตต สานึกที่ดีและ.วามรับผตดชอบต่อหนน้าที่ เสียสละ ปฏตบัตตหนน้าที่ด้วย.วาม
รวดเร็วโปร่งใส และสามารถตรวิสอบได้
ข้อ ๕ ข้า ราชการต้องแยกเรื่อ งส่ว นตัว ออกิากตาแหนน่ง หนน้า ที่ และยึ ด ถือ ประโยชน์ส่ว นรวมของ
ประเทศชาตตเหนนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นิากการแสวงประโยชน์ที่มตชอบโดยอาศัยตาแหนน่งหนน้าที่ และไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหนว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเ.ารพและปฏตบัตตตามรัฐธรรมนูญและกฎหนมายอย่างตรงไปตรงมา
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏตบัตตหนน้าที่ด้วย.วามเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ใหน้บรตการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏตบัตตโดยไม่เป็นธรรม
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏตบัตตตามกฎหนมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเ.ร่ง.รัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาใหน้เนต่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาิากการดาเนตนงานเพื่อการในหนน้าที่ และใหน้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง.รบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บตดเบือนข้อเท็ิิรตง
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธต์ของงาน รักษา.ุณภาพและมาตรฐานแหน่งวตชาชีพโดยเ.ร่ง.รัด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปก.รองระบอบประชาธตปไตยอันมีพระมหนากษัตรตย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ

ป4) ิรรยาข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหนน้าที่หนลักในการใหน้บรตการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อใหน้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบรตการสาธารณสุขทุก
ด้านสอด.ล้องกับสภาพปัญหนาของแต่ละพื้นที่ โดยใหน้บรตการประชาชนอย่างเป็นธรรม.รอบ.ลุมและมี
มาตรฐานดังนั้นการที่ิะปฏตบัตตหนน้าที่ใหน้แก่ประชาชนอย่างมี.ุณภาพ ิึงขึ้นอยู่กับการปฏตบัตตหนน้าที่ของ
ข้าราชการซึ่ งต้องมีิตตสานึ กในหนน้าที่ กระทาในสต่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีิรรยาที่สม.วรใหน้ข้าราชการพึงถือปฏตบัตตดังนี้
ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุิรตตและรับผตดชอบ
ข้อ ๒ ยืนหนยัดและยึดมั่นในสต่งที่ถูกต้อง
ข้อ ๓ ปฏตบัตตหนน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภา.
ข้อ ๔ ปฏตบัตตหนน้าที่ด้วย.วามโปร่งใสและตรวิสอบได้
ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธต์ของงาน
ข้อ ๖ ดารงชีวตตตามหนลักเศรษฐกติพอเพียง
ป5) พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐
ภายใต้พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมตน.วามโปร่งใส
ของ หนน่ ว ยงานของรัฐใน ๓ มตตต .ือ มตตตการเปิด เผยและการตรวิสอบได้มตตตการบรตหนาริัดการที่ มี
ประสตทธตภาพ และ มตตตของการดาเนตนการตามพระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐
ในลักษณะของการ ิัดเตรียม.วามพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หนลักฐานและระดับการปฏตบัตตงาน
ที่มีประสตทธตภาพ ซึ่งิะเป็น ส่วนที่สนับสนุนใหน้หนน่วยงานภา.รัฐได้มีการเตรียม.วามพร้อมด้านข้อมูล
ข่าวสารเพื่อรองรับการประเมตนผล ิากหนน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด.วามโปร่งใส
ของหนน่ ว ยงานภา.รั ฐ อัน ิะส่ ง ใหน้ ก ารพั ฒ นา ระบบบรต หน าร ราชการแผ่น ดต น และการใช้ สต ท ธต ต าม
พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐ ของ ภา.รัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสตทธตภาพและเกตดประสตทธตผลตามเิตนารมณ์ของกฎหนมายและมี.วาม สอด.ล้องกับนโยบายการ
บรตหนารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสรตมใหน้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาริาก ทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด.วาม โปร่งใส
หนน่ ว ยงานภา.รั ฐ มี . วามส า.ั ญ ต่ อ การบรต หน าริั ด การที่ มี .ุ ณ .่ า และมี ประสต ท ธต ภ าพ โดยเป็ น
กระบวนการที่หนน่วยงานภา.รัฐได้ดาเนตนการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏตบัตตงานด้วย.วามซื่อสัตย์
สุิรตต สามารถเปิดเผยและตรวิสอบได้ิากทุกฝุาย รวมทั้งการใหน้การบรตการแก่ประชาชนบนพื้นฐาน
ของ.วามเท่า เทียมและมีมาตรฐานเป็นหนนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัด.วามโปร่งใสหนน่วยงานภา.รัฐที่
กาหนนดภายใต้ พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภา.ประชาชน
และหนน่วยงานภา.รัฐ ดังนี้

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
๑ ประชาชนได้รับ.วามสะดวกรวดเร็วในการรับบรตการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ
ทางานอื่นๆ ิากเิ้าหนน้าที่และหนน่วยงานของรัฐ
๒ สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓ สามารถตรวิสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหนน่วยงานภา.รัฐได้
๔ มี.วามเข้าใิและมีแนวปฏตบัตตเกี่ยวกับการิัดการข้อมูลส่วนบุ..ลและสัง.ม
๕ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนตนการในกติกรรมต่าง ๆ ของหนน่วยงานภา.รัฐโดยเฉพาะ
การใช้ช่องทาง ผ่านพระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
๑ มีข้อกาหนนดและหนลักเกณฑ์ในการปฏตบัตตงานที่กาหนนดภายใต้พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ ศ ๒๕๔๐
๒ มีแนวทางในการบรตหนาริัดการภายในอง.์กรที่สอด.ล้องกับ.วามโปร่งใสที่แสดงใหน้เหน็นถึง
ขั้นตอนการ ดาเนตนการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวิสอบได้ทั้งในเชตงข้อมูลและกระบวนการ
๓ มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมตนผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็น ตัวแบบในการประเมตนตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัตตข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ ศ ๒๕๔๐
๔ หนน่วยงานภา.รัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด.วาม โปร่งใส เป็นแบบประเมตนเพื่อ
เตรียม.วาม พร้อมในการรองรับการตรวิประเมตนของ หนน่วยงานที่มีอานาิหนน้าที่ในการตรวิประเมตน
ตามกฎหนมายหนรือ เพื่อกติการอื่น
๕ ได้ส่งเสรตมใหน้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาริากทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการ บรตหนาริัดการที่มีประสตทธตภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
.วามโปร่งใสของ หนน่ วยงานภา.รัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานมี.วาม.รอบ.ลุมแนว.ตด และ
กระบวนการปฏตบั ตตงานที่แสดงถึง.วามโปร่งใสของหนน่วยงานภา.รัฐ โดยเฉพาะการเปิด เผยข้อมูล
ข่าวสาร การมีส่ว นร่ว มของประชาชนและ การตรวิสอบการใช้อานาิรัฐของภา.ประชาชนและ
หนน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน .วามโปร่งใส มีตัวชี้วัดมาตรฐาน.วามโปร่งใสด้าน
การบรตหนารงาน ๕ ประการ ได้แก่
5 ๑ การิัดทาและเผยแพร่โ.รงสร้างและอานาิหนน้าที่ของหนน่วยงาน
5 2 การิัดทาวตสัยทัศน์ พันธกติ และแผนปฏตบัตตการประิาปีของหนน่วยงาน
5 3 การกาหนนดหนลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏตบัตตงานของหนน่วยงาน
5 4 การดาเนตนการตามแผนปฏตบัตตการประิาปี
5 5 การส่งเสรตมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรตหนาริัดการของหนน่วยงาน
มาตรฐาน.วามโปร่งใสด้านการใหน้บรตการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่
๑ การกาหนนดหนลักเกณฑ์และขั้นตอนในการใหน้บรตการแก่ประชาชน

๒ การใหน้บรตการตามหนลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏตบัตต
๓ การเลือกใช้ช่องทางการใหน้บรตการที่เหนมาะสมกับการใหน้บรตการ
๔ การิัดใหน้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหนาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๕ การประเมตนผล.วามพึงพอใิของประชาชนผู้รับบรตการ
๖ การิัดทาระบบข้อมูลทางสถตตตและสรุปผลการใหน้บ รตการแก่ประชาชนซึ่งเป็นการสะท้อนใหน้เหน็นถึง
เปิดเผย การตรวิสอบได้และการส่งเสรตมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวิสอบการใช้
อานาิรัฐของภา.ประชาชนตามเิตนารมณ์ของพระราชบัญญัตตขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ ศ ๒๕๔๐

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
3.1 ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏตบัตงต าน ถือเป็นเ.รื่องมือสา.ัญอย่างหนนึ่งที่อง.์กริะนามาใช้ในการบรตหนารงาน
บุ..ล เพราะทั้งผู้บรตหนารและผู้ปฏตบัตตงานต่างิะได้รับประโยชน์ิากการกาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตตงาน
ขึ้นมาใช้ ร่วมกัน ผู้บรตหนาริะมีเ.รื่องมือช่วย.วบ.ุมใหน้การดาเนตนงานเป็นไปตามเปูาหนมายที่กาหนนดไว้
การมอบหนมาย หนน้ า ที่ แ ละการสั่ ง การสามารถท าได้ โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว การประเมต น ผลการ
ปฏตบัตตงานมี.วามยุตตธรรมและ น่าเชื่อถือ เนื่องิากมีทั้งหนลักฐานและหนลักเกณฑ์ที่ผู้บรตหนารสามารถชีแ้ ิง
ใหน้ผู้ปฏตบัตตงานยอมรับผลการประเมตน ได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏตบัตงต านมาตรฐานที่กาหนนดไว้ถือเป็นสต่ง
ท้าทายที่ทาใหน้เกตด.วามมุ่งมั่นที่ิะไปใหน้ถึง เปูาหนมายการปฏตบัตตงาน มี.วามถูกต้องมากขึ้นเนื่องิาก
ผู้ปฏตบัตตงานมีกรอบหนรือแนวทางในการปรับปรุงงาน และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการ
ปฏตบัตตงานที่ทั้งผู้ปฏตบัตตงานและผู้บรตหนารอง.์กรได้ร่วมกัน กาหนนดไว้เพื่อ.ุณภาพของการปฏตบัตตงานและ
.วามเิรตญก้าวหนน้าขององ.์กรมาตรฐานการปฏตบัตตงาน ปPerformance Standard) การบรตหนารงาน
บุ..ล นับเป็นภารกติที่สา.ัญยต่งประการหนนึ่งของการบรตหนาร อง.์กร เนื่ องิากเป็นปัิิัยที่มีส่วนทาใหน้
การพัฒนาอง.์กรบรรลุตามวัตถุประสง.์และเปูาหนมายที่วางไว้ การ บรตหนารงานบุ..ลเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องตัวบุ..ลใน อง.์กร นับตั้งแต่การสรรหนาบุ..ลมาปฏตบัตงต าน การ บรริุแต่งตั้ง การพัฒนา การ
ประเมตน ผลการปฏตบัตตงาน ไปินถึงการใหน้บุ..ลพ้นิากงาน ทั้งนี้ เพื่อใหน้อง.์กร ได้.นดีมี.วามรู้
.วามสามารถและ.วามประพฤตตดีมาปฏตบัตตงานซึ่งการที่อง.์กริะได้บุ..ลที่มี.ุณสมบั ตต ดังกล่าวมา
ปฏตบัตตงานนั้ น ิาเป็น ต้องสร้างเ.รื่องมือสา.ัญ.ือ การประเมตนผลการปฏตบัตตงาน ปPerformance
Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมตน.ุณสมบัตตของบุ..ล ซึ่งผลที่ได้ิากการประเมตนผลการ
ปฏต บัตต ง าน ิะเป็ น ข้อ มูล ที่ อง.์ กรน าไปใช้ ในการพติ ารณาการเลื่อ นขั้น เลื่อ นต าแหนน่ ง การพัฒ นา
ประสตทธตภาพการ ปฏตบัตตงาน การโอนย้าย การใหน้พนักงาน และการใหน้พ้ นิากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่
ิะทาใหน้การประเมตนผล การปฏตบัตตงานดาเนตนไปอย่างบรตสุทธต์ยุตตธรรมและเชื่อถือได้นั้น อง.์กรมักิะ
สร้างเ.รื่องมือประกอบอีกส่วน หนนึ่งขึ้นมาใช้ในการพติารณาประเมตนผล ซึ่งหนนึ่งในเ.รื่องมือที่ต้องใช้ก็
.ือ มาตรฐานการปฏตบัตตงาน ปPerformance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
ผลงานระหนว่างบุ..ลที่ปฏตบัตตงานอย่าง เดียวกัน โดยอง.์กรต้องทาการกาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตตงาน
ไว้เป็นเกณฑ์ ที่ชัดเินก่อน แล้วเมื่อดาเนตนการ ประเมตนผลการปฏตบัตตงานของบุ..ลิึงเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานที่ อง.์ กรได้ กาหนนดไว้ มาตรฐานการ ปฏตบั ตตง าน สาหนรั บ. าว่า มาตรฐานการปฏตบั ตตง าน
ปPerformance Standard) ส านักงาน.ณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ได้ใหน้.วามหนมายว่าเป็นผล
การปฏตบัตตงานในระดับใดระดับหนนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า พอใิหนรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏตบัตตงานส่วน
ใหนญ่ทาได้ การกาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตตงานิะเป็นลักษณะ ข้อตกลงรวมกันระหนว่างผู้บัง.ับบัญชา
กับผู้ใต้บัง.ับบัญชา ในงานที่ต้องปฏตบัตต โดยิะมีกรอบในการพติารณา กาหนนดมาตรฐานหนลาย ๆ ด้าน

ด้วยกัน อาทต ด้านปรตมาณ .ุณภาพ ระยะเวลา .่าใช้ิ่ายหนรือพฤตตกรรมของ ผู้ปฏตบัตตงาน เนื่องิาก
มาตรฐานของงานบางประเภท ิะออกมาในรูปของปรตมาณ ในขณะที่บางประเภท อาิ ออกมาในรูป
ของ.ุณภาพ อง.์กริึงิ าเป็น ต้องกาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตตงานใหน้เหนมาะสมและสอด.ลองกั บ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ
3.2 วัตถุประสงค์
๑ เพื่อใหน้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏตบัตตงานที่ชัดเินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏตบัตตงานของกติกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหนน่วยงาน
๒ เพื่อใช้ประโยชนในการบรตหนาริัดการอง.์กร/การิัดทามาตรฐานการปฏตบัตตงาน ถือเป็น
เ.รื่องมืออย่างหนนึ่ง ในการสร้างมาตรฐานการปฏตบัตตงาน ตามเกณฑ์การพัฒนา.ุณภาพการบรตหนาร
ิัดการภ.รัฐ ปPMQA หนมวด 6 การิัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่การบรตหนาร.ุณภาพทั่วทั้งอง.์กรอย่าง
มีประสตทธตภาพ
3. เพื่อใหน้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหนมายได้ผลตตผลหนรือการ
บรตการที่มี.ุณภาพ เสร็ิรวดเร็วทันตามกาหนนดเวลานัดหนมาย มีการท างานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ
ข้อกาหนนดที่สา.ัญของกระบวนการ
3.3 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนากิะพติารณาถึงประโยชนที่อง.์กรและบุ..ลในอง.์กริะได้รับิากการกาหนนดมาตรฐาน
การ ปฏตบัตตงานขึ้นใช้ ซึ่งมีด้วยกันหนลายประการ ไม่ว่าิะเป็นทางด้านประสตทธตภาพ การปฏตบัตตงานการ
สร้าง แรงิูงใิ การปรับปรุงงาน และการประเมตนผลการปฏตบัตตงาน มีดังนี้
3 3 1 ด้ า นประสต ท ธต ภ าพการปฏต บั ตต ง าน มาตรฐานการปฏต บั ตต ง านิะช่ ว ยใหน้ ผู้ ป ฏต บั ตต ง าน
สามารถ ปฏตบัตตงานได้อย่างถู กต้อง การเปรียบเทียบ ผลงานที่ทาได้กับที่.วริะเป็นนั้นมี.วามชัดเิน
มองเหน็นแนวทางในการพัฒนาการปฏตบัตตงานใหน้เกตดผลได้มาก ขึ้น และช่วยใหน้มีการฝึกฝนตนเองใหน้เข้าสู่
มาตรฐานได้
3 3 2 ด้านการสร้างแรงิูงใิ มาตรฐานการปฏตบัตตงานเป็นสต่งเร้าใหน้เกตด .วามมุ่งมั่นไปสู่
มาตรฐาน ผู้ปฏตบัตตงานที่มี.วามสามารถิะ เกตด.วามรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏตบัตตงานที่มุ่ง.วามสาเร็ิิะเกตด
.วามมานะพยายาม ผู้ปฏตบัตตงานิะเกตด.วาม ภา.ภูมตใิและสนุกกับงาน
3 3 3 ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏตบัตตงาน ิะช่วยใหน้ผู้ปฏตบัตตงานทราบว่าผลงานที่มี
.ุณภาพิะต้องปฏตบัตตอย่างไร ช่วยใหน้ไม่ต้องกาหนนด รายละเอียดของงานทุก.รั้ง ทาใหน้มองเหน็นแนวทาง
ในการปรับปรุงงานและพัฒนา.วามสามารถของ ผู้ปฏตบัตตงาน ช่วยใหน้สามารถพติารณาถึง.วาม.ุ้ม.่า
และเป็นประโยชนต่อการเพต่มผลผลตต
3 3 4 ด้านการ.วบ.ุมงาน มาตรฐานการปฏตบัตตงานเป็นเ.รื่องมือที่ผู้บัง.ับบัญชาใช้.วบ.ุม
การปฏตบัตตงานผู้บัง.ับบัญชาสามารถ มอบหนมายอานาิหนน้าที่และส่งผ่าน.าสั่งได้ง่าย ช่วยใหน้สามารถ
ดาเนตนงานตามแผนการปฏตบัตตงานได้ง่ายขึ้น และสามารถ.วบ.ุมงานได้อย่างมีประสตทธตภาพมากยต่งขึ้น

3 3 5 ด้านการประเมตนผลการปฏตบัตตงาน มาตรฐานการปฏตบัตตงานิะช่วยใหน้การประเมตนผล
การปฏตบัตตงานเป็นไปอย่างมีหนลักเกณฑ์ ปูองกัน ไม่ใหน้มีการประเมตนผลการปฏตบัตตงานด้วย.วามรู้สึก
การเปรี ย บเที ย บผลการปฏต บั ตต ง านที่ ไ ด้ กั บ มาตรฐานการ ปฏต บั ตต ง านมี . วามชั ด เิน และช่ ว ยใหน้
ผู้ปฏตบัตตงานยอมรับผลการประเมตนได้ดีขึ้น
3.4 ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
๑ เลือกงานหนลักของแต่ละตาแหนน่งมาทาการวตเ.ราะหน์ โดยดูรายละเอียดิากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน ปJob Description) ประกอบ
๒ พติารณาวางเงื่อนไขหนรือข้อกาหนนดไว้ล่วงหนน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด ิากตาแหนน่งนั้น
ไม่ว่าิะเป็นปรตมาณงาน .ุณภาพงาน หนรือวตธีการปฏตบัตตงาน ซึ่งเงื่อนไขหนรือข้อกาหนนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัด
กับ นโยบาย หนลักเกณฑ์ หนรือระเบียบข้อบัง.ับของหนน่วยงานหนรืออง.์กร
๓ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บัง.ับบัญชา หนัวหนน้าหนน่วยงานทุ กหนน่วยงาน และผู้ปฏตบัตตงาน
ในตาแหนน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหนาข้อตกลงร่วมกัน
๔ ชี้แ ิงและท า.วามเข้า ใิกับผู้ ปฏต บัตต งาน และผู้ เกี่ ยวข้อ งอื่น ๆ เกี่ ย วกั บมาตรฐานการ
ปฏตบัตตงานที่ กาหนนดไว้
๕ ตตดตามดูการปฏตบัตตงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนนดไว้
๖ พติารณาปรับปรุงหนรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนนดไว้ใหน้มี.วามเหนมาะสมยต่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐาน การปฏตบัตตงาน เกณฑ์ที่อง.์กรมักกาหนนดเป็นมาตรฐานการปฏตบัตตงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้าน
ปรตมาณงานและ ระยะเวลาที่ปฏตบัตต.ุณภาพของงาน
3.5 ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑ ปรตมาณงานและระยะเวลาที่ปฏตบัตต เป็นการกาหนนดว่างานต้องมีปรตมาณเท่าไร และ.วริะใช้
เวลา ปฏตบัตตมากน้อยเพียงใดงานิึงิะเสร็ิ ดังนั้ น งานลักษณะเช่นนี้ิะไม่สามารถกาหนนดมาตรฐาน
ด้วยปรตมาณ หนรือระยะเวลาที่ปฏตบัตตได้
๒ .ุณภาพของงาน เป็นการกาหนนดว่าผลงานที่ปฏตบัตตได้นั้น .วรมี.ุณภาพดีม ากน้อยเพียงใด
โดย ส่วนใหนญ่มักกาหนนดว่า.ุณภาพของงานิะต้องมี.วาม.รบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหนยัด
ทั้งเวลา และทรัพยากร
๓ ลักษณะการแสดงออกขณะปฏตบัตตงาน งานบางตาแหนน่งไม่สามารถกาหนนดมาตรฐานด้วย
.ุณภาพ หนรือปรตมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏตบัตตโดยการใช้บุ.ลตกหนรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดั ง นั้ น การก าหนนด ลั ก ษณะพฤตต ก รรมที่ ต้ อ งแสดงออกไว้ ใ นมาตรฐานการปฏต บั ตต ง านิะช่ ว ยใหน้
ผู้ปฏตบัตตงานทราบว่าต้องปฏตบัตตตน อย่างไร เนื่องิากการแสดงพฤตตกรรมที่ไม่เหนมาะสมอาิส่งผลเสีย
ต่อ ภาพลัก ษณ์ ข ององ.์ กร และขวั ญก าลั ง ใิ ของเพื่ อนร่ ว มงาน อย่า งไรก็ต ามเพื่อ ใหน้ก ารก าหนนด
มาตรฐานการปฏตบัตตงานสาหนรับตาแหนน่งงานต่าง ๆ ใน อง.์กรมี.วามเหนมาะสม และเป็ นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏตบัตตงานผู้ทาหนน้าที่กาหนนดมาตรฐานการปฏตบัตตงานิะต้อง .านึงถึงสต่งสา.ัญบางประการ นั่นก็.ือ

ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกีย่ วของทุกฝุายสามารถยอมรับได้ โดยทั้ง ผู้บัง.ับบัญชาและผู้ใต้บัง.ับบัญชาเหน็น
พ้องต้องกันว่ามาตรฐานมี.วามเป็นธรรม ผู้ปฏตบัตตงานทุก.นสามารถ ปฏตบัตตได้ตามที่กาหนนดไว้ ลักษณะ
งานที่กาหนนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นิานวนเปอร์เซ็นต์ หนรือ หนน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้
มีการบันทึกไว้ใหน้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ใหน้เป็นที่รับรู้และเข้าใิ ตรงกัน และมาตรฐานการ
ปฏตบัตตงานที่กาหนนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าว.ือ .วรต้องมีการทบทวน มาตรฐานการ
ปฏตบัตตงานเป็นประิาทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏตบัตตงานไม่สามารถปฏตบัตต ได้
ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลง.วรมีสาเหนตุเนื่องมาิากการที่หนน่ว ยงานมีวตธีปฏตบัตตงานใหนม่ หนรือนา
อุปกรณ์ เ.รื่องมือเ.รื่องใช้ใหนม่มาใช้ปฏตบัตตงาน
3.6 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การ.วบ.ุม หนมายถึง กระบวนการที่กระทาใหน้มั่นใิว่าการปฏตบัตงต านได้ดาเนตนการไปตามแผนที่
กาหนนดไว้ หนรือถ้าิะใหน้.วามหนมายที่ชี้ใหน้เหน็นถึงบทบาทของผู้.วบ.ุมชัดเินขึ้นก็หนมายถึง การบัง.ับใหน้
กติกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนนดไว้ ิาก.วามหนมายดังกล่าวิะเหน็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏตบัตตงานตามแผน ปรากฏว่าไม่ เป็น ไปตามทตศทาง กรอบ หนรือข้อกาหนนดที่วางไว้ ผู้.วบ.ุมหนรือ
ผู้บรตหนาร ิะต้องดาเนตนการอย่างอย่างหนนึ่งิะแก้ไขปรับปรุงใหน้การปฏตบัตตงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว
มตฉะนั้นแล้วแผนก็ ิะไม่บรรลุวัตถุประสง.์ที่กาหนนดไว้การ.วบ.ุมอานาิแบ่งตามลักษณะของสต่งที่ถูก
.วบ.ุม ออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน .ือ
๑ การ.วบ.ุมผลการปฏตบัตตงาน ปProduct Control) เป็นการ.วบ.ุมผลผลตตของโ.รงการ
เพื่อ ิัดการใหน้โ.รงการผลตตได้ปรตมาณตามที่กาหนนดไว้ในแผน เรียกว่า การ.วบ.ุมปรตมาณ ป Quantity
Control) และ.วบ.ุมใหน้ผลผลตตที่ ได้มีลักษณะและ.ุณสมบัตตตามที่กาหนนดไว้เรียกว่าการ.วบ.ุม
.ุณภาพ ปQuality Control) การ.วบ.ุมในข้อนี้รวมถึงการ.วบ.ุมเวลาของโ.รงการด้วย .ือการ
.วบ.ุมใหน้โ.รงการสามารถ ผลตตผลงานได้ปรตมาณและ.ุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนนดไว้
๒ การ.วบ.ุมบุ.ลากร ปPersonal or Staff Control) เป็นการ.วบ.ุมพฤตตกรรมการ
ปฏตบัตตงานของ เิ้าหนน้าที่ที่ปฏตบัตตงานโ.รงการ โดย.วบ.ุมใหน้ปฏตบัตตงานตามวตธีที่กาหนนดไว้ และใหน้
เป็นไปตามกาหนนดการ โ.รงการ .วบ.ุมและบารุงขวัญเิ้าหนน้าที่ที่ปฏตบัตตงาน .วามประพฤตต.วาม
สานึกในหนน้าที่และ.วาม รับผตดชอบ ตลอดิน.วบ.ุมด้าน.วามปลอดภัยของเิ้าหนน้าที่ที่ปฏตบัตตงานด้วย
๓ การ.วบ.ุมด้านการเงตน ปFinancial Control) ได้แก่ การ.วบ.ุมการใช้ิ่าย ปCostControl) การ.วบ.ุมทางด้านงบประมาณ ปBudget Control) ตลอดินการ.วบ.ุมทางด้านบัญชีต่าง
ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหน้ โ.รงการเสีย.่าใช้ิ่ายต่าสุด และมีเหนตุผลเป็นไปด้วย.วามบรตสุทธต์ยุตตธรรม
๔ การ.วบ.ุมทรัพยากรทางกายภาพ ปControl of Physical Resources) ได้แก่ การ.วบ.ุม
การใช้ิ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เ.รื่องมือ อา.ารและที่ดตนตลอดินแรงงานในการเป็นปัิิัย
นาเข้า ของโ.รงการเพื่อใหน้เกตดการประหนยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

๕ การ.วบ.ุมเท.นต.วตธีการปฏตบัตตงาน ปControl of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
.วบ.ุ ม ก ากั บ ดู แ ลเท.นต . และวต ธี ก ารปฏต บั ตต ง านใหน้ ถู ก ต้ อ งตามหนลั ก วต ช าที่ ก าหนนดไว้ ส าหนรั บ การ
ปฏตบัตตงาน ประเภทนั้น ๆ โดยิะต้อง.วบ.ุมทั้งเท.นต.วตธีที่มองเหน็นและเข้าใิง่าย .วามสา.ัญของการ
ตตดตามและการ .วบ.ุม .วามสา.ัญ .วามิาเป็น และประโยชน์ของการตตดตามและการ.วบ.ุมนั้น
อาิพติารณาได้ิาก ประเด็นต่อไปนี้
๑ เพื่อใหน้แผนบรรลุเปูาหนมายและวัตถุประสง.์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นั บว่าเป็นวัตถุประสง.์
ที่ สา.ัญที่สุดของการตตดตามและการ.วบ.ุมโ.รงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุป ระสง.์และเปูาหนมายถือเป็น
หนัวใิสา.ัญ ของโ.รงการ หนากไม่มีการยึดเปูาหนมายและวัตถุประสง.์เป็นหนลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าิะทา
โ.รงการนี้ไปทาไม เมื่อเป็นเช่นนี้การตตดตามและ.วบ.ุมการปฏตบัตตงานต่าง ๆ ที่ิะช่วยประ.ับประ.อง
ใหน้โ.รงการบรรลุสต่งที่ มุ่งหนวังดังกล่าว ิึงถือเป็นกติกรรมที่สา.ัญยต่งของผู้บรตหนารโ.รงการ
๒ ช่วยประหนยัดเวลาและ.่าใช้ิ่าย ผู้บรตหนารที่ดีิะต้อง.วบ.ุมเวลา และ.่าใช้ิ่ายของโ.รงการ
โดย การเสนอแนะเท.นต.วตธีการปฏตบัตตที่มีประสตทธตภาพใหน้ ซึ่งิะสามารถลดเวลาและ.่า ใช้ิ่ายของ
โ.รงการลงไป ได้มาก ทาใหน้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโ.รงการอื่น หนรือเพื่อ
วัตถุประสง.์อื่น ๆ ได้
๓ ช่วยกระตุ้น ิูงใิ และสร้างขวัญกาลังใิใหน้ผู้ปฏตบัตตงาน การตตดตาม.วบ.ุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
ิั บ ผต ด เพื่ อ ลงโทษ แต่ เ ป็ น การแนะน าช่ ว ยเหนลื อ โดย. านึ ง ถึ ง ผลส าเร็ ิ ของโ.รงการเป็ น ส า .ั ญ
เพราะฉะนั้นผู้ นตเทศงานและผู้.วบ.ุมงานที่ดีมักิะได้รับการต้อนรับิากผู้ปฏตบัตตงาน ทาใหน้ผู้ปฏตบัตตงาน
รู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนาช่วยเหนลืออีกแรงหนนึ่ง ขวัญกาลังใิที่ิะปฏตบัตตงานต่อสู้
กับปัญหนาอุปสรร.ต่างๆ ก็ ิะมีมากขึ้น
๔ ช่วยปูองกันและ.วามเสียหนายรุนแรงที่อาิิะเกตดขึ้นได้ โ.รงการบางโ.รงการถ้ามีการ
.วบ.ุมไม่ดี พอ อาิเป็นสาเหนตุใหน้เกตด .วามเสียหนายใหนญ่หนลวงได้ และหนากพบ.วามเสียนั้นแต่ต้น
ลักษณะของเหนตุการณ์ที่ เรียกว่า “สายเกตนแก้” ก็ิะไม่เกตดขึ้น
๕ ทาใหน้พบปัญหนาที่อาิเกตดขึ้นเนื่องมาิากโ.รงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทาการตตดตามและ
.วบ.ุมนั้ น ผู้บรตหน าริะมองเหน็ น ปัญหนาอั นเป็นผลกระทบต่างๆ ของโ.รงการหนลายประการ ิึงิะ
สามารถิัดหนามาตรการใน การปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
๖ ช่วยใหน้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เหน็นเปูาหนมายวัตถุประสง.์หนรือมาตรฐานของงานได้ชัดเินขึ้ น
โดยปกตต โ.รงการต่างๆ มักิะกาหนนดวัตถุประสง.์หนรือเปูาหนมายไว้อย่างหนลวม ๆ หนรือใช้.าที่.่อนข้าง
ิะเป็นนามธรรม สูง เช่น .าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาใหน้ผู้ปฏตบัตตงานหนรือ
แม้กระทั่งผู้บรตหนารมอง ไม่เหน็นเปูาหนมายได้ชัดเิน ไม่อาิปฏตบัตตงานใหน้บรรลุเปูาหนมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมี
การตตดตามและ.วบ.ุม โ.รงการ ิะต้องมีการทาใหน้วัตถุประสง.์และเปูาหนมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ
ชัดเินขึ้น เพื่อิะได้สามารถ เปรียบเทียบและทาการ.วบ.ุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การตตดตามและการ.วบ.ุมเป็นเ.รื่องมือสา.ัญของกระบวนการบรตหนารและ
กระบวนการวางแผน ทาใหน้การดาเนตนการเป็นไปตามวัตถุประสง.์ นโยบายที่กาหนนดไว้การตตดตามและ

การ .วบ.ุมนั้นเป็นกติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักิะใช้.วบ.ู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอตสระ กล่าว.ือ
เมื่อมีการ ตตดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการ.วบ.ุมเพื่อปรับปรุงปฏตบตั ตงานดังกล่าว
ใหน้ไปสู่ทตศทางที่ ต้องการ และในทางกลับกันใ.รหนรือหนน่วยงานใดก็ตามที่ิะทาหนน้าที่.วบ.ุมก็ต้องมีการ
ตตดตามก่อนเสมอ มตฉะนั้นก็ไม่สามารถ.วบ.ุมอะไรได้

