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บทที่ ๑ บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการบริหารสวนภมูิภาค ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนาที่ เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมี

อํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอหนองมวง และตามกฎกระทรวงแบง

สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อําเภอ เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตาม นโยบายของ

กระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับ หัวหนางาน

และผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา เปนระบบและ

ครบถวน คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ  

• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น  

• มักจัดทําขึ้น สําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน 

• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอความสําเร็จของ

องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงาน ตองใหความสําคัญ

แกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในการทํางานของแตละงาน

ออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสดุ และเพื่อใชมาตรฐานการ

ทํางานของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตอไป 



๓. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวัง อยางชัดแจง

วา การทํางานในเรื่องนั้นๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผล ใหเกิดการยอมรับผลการประเมิน

การปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีมาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ 

๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อให หัวหนา

หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีเปาหมายการวัดความสําเร็จที่แนนอน

เดนชัด หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 

๑. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน  

๒. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดระดับตําแหนงงาน  

๓. เปนคูมือในการสอนงาน  

๔. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน  

๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

๖. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๗. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน  

8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได  

9. การวางแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 

๑๐. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น  

๑๑. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได  

๑๒. สามารถกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น  

๑๓. ทําใหหนวยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได  

๑๔. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน  

๑๕. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได  

๑๖. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้  

๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้  

๑๘. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได  

๑9. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น  

๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 



ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน 

๑. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  

๒. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน  

๓. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน  

๔. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๕. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน  

6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 

๗. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ  

๘. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน  

9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามารปรับปรุงงานได  

๑๐. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 

๑๑. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น 

 ๑๒. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  

๑๓. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  

๑๔. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

๑๕ รูขอบเขตสายการบังคับบัญชา ทําใหการประสานงานงายขึ้น  

๑๖. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน  

๑๗. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อางอิง  

๑๘. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ  

๑9. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพือ่นรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน  

๒๐. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีชื่อยอเปนทางการวา สสอ. มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ บริหารสวน

ภูมิภาค ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

๒๕๕๓ สาธารณสุขอําเภอมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับ บัญชาขาราชการสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ 

 

 



รูปแบบองคการ 

โครงสรางองคกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย 

๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนหนวยบริหารกํากับดูแล สถานบริการปฐมภูมิในพื้นที่ อําเภอไดแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีสาธารณสุขอําเภอเปนหัวหนา และมีขาราชการ 

พนักกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง แบงการทํางานเปน ๓ กลุมงานไดแก กลุมงาน บริหาร กลุมงานวิชาการ และกลุมงาน

สงเสริมและปองกันโรค 

๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งหนวยบริการอยูใน หมูบาน/ตําบล มี

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหัวหนา อยูภายใตการกํากับดูแลของ สาธารณสุขอําเภอ การบริหาร 

ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน

อําเภอหนองมวง ซึ่งเรียกวา ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เรียกวา สาธารณสุขอําเภอ 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๓ มีหนาที่เปนผูชวยเหลอืนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในอําเภอหนองมวง และตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๒) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อําเภอ เขื่อมให

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพภูมีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดาน สุขภาพ 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตาม นโยบายของ

กระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานทีส่ําคัญของอําเภอหนองมวง 

ขอมูลทั่วไป 
 
ที่ตั้งและอาณาเขตอําเภอหนองมวง 
 
 อําเภอหนองมวงตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีพื้นที่ 445.5 ตร.กม. (296,875ไร) มีอาณาเขต
ติดตอกับอําเภอและจังหวัดขางเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค) และอําเภอโคกเจริญ 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโคกเจริญและอําเภอสระโบสถ 
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอโคกสําโรงและอําเภอบานหมี่ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานหมี่ อําเภอตาคลี อําเภอตากฟา และอําเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค) 

 
ประวัติความเปนมา 
 เดิมเปนกิ่งอําเภอหนองมวง เปนอําเภอที่แยกจากอําเภอโคกสําโรง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งขึ้นป 
พ.ศ.2539 และยกฐานะเปนอําเภอ เมื่อ 5 ธันวาคม 2539 จนถึงปจจุบัน 
 
การปกครองสวนทองถิ่น 

 ทองที่อําเภอหนองมวงประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7 แหง ไดแก 

 เทศบาลตําบลหนองมวง ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลหนองมวง 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองมวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลหนองมวง) 
 องคการบริหารสวนตําบลบอทอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบอทองทั้งตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลดงดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลดงดินแดงทั้งตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลชอนสมบูรณทั้งตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลยางโทนทั้งตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลชอนสารเดช ครอบคลุมพื้นที่ตําบลชอนสารเดชทั้งตําบล 

 
สภาพภูมิอาการโดยทั่วไป 
 ฤดูหนาว เริ่มพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
 ฤดูรอน เริ่มกุมภาพันธ ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด       40-42 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน เริ่ม พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 900 –1,200 มิลลิเมตร/ป 
 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการทองเที่ยว 
 ประชาชนในอําเภอหนองมวงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ออย มันสําประหลัง เลี้ยงโคนม อาชีพ
เสริม ไดแก การรับจางทั่วไป คาขาย 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


คําขวัญอําเภอหนองมวง 
 มะมวงบริบูรณ ขนุนยวงงาม ขาวหลามอรอย ไรออยเขียวขจี ประเพณีเพียบพรอม นอบนอมองคนารายณ 
 
การคมนาคม 
 รถยนต ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 พหลโยธิน จากอําเภอโคกสําโรง หางจากอําเภอโคกสําโรง 19
กิโลเมตร 
  
สถานบริการสุขภาพ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ   1 แหง 
 สถานนีบริการน้ํามัน     8 แหง 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งอําเภอ  15 แหง 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งอําเภอ 1 แหง 
 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง (F2) 1 แหง 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    7 รพ.สต. 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    7 ศูนย 
 วัด     25 วัด 
 รานขายของชําในชุมชน   210 ราน 
 รานอาหารและแผงลอย   40 ราน 
 รานขายยา(ขย.1)   3 ราน 
 รานขายยา(ขย.2)   5 ราน 
 คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ    2 แหง 
 มูลนิธิกูชีพ/กูภัย      2 แหง 
 
 
 
 
 

จํานวนประชากร อําเภอหนองมวง 

กลุมอาย ุ
ประชาชนตามทะเบียนราษฏร(ประเภท 1,2) จําแนกตาม

ชวงอายุ 
ประชาชนตามทะเบียนราษฏร(ประเภท 1,3) จําแนก

ตามชวงอาย ุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0-4 ป 695 647 1,342 564 552 1,116  
5-9 ป 861 804 1,665 738 683 1,421  

10-14ป 926 906  1,832  787 775 1,562  
15-19 ป 866 859 1,725  613 654 1,267  
20-24 ป 916 877 1,793  442 399 841 
25-29 ป 860 864 1,724  346 409 755 
30-34 ป 901 979 1,880  421 467 888 
35-39 ป 961 986 1,947  487 556 1,043  



 

 

หมายเหตุ 

ประเภท 1 หมายถึง  มีชื่อในทะเบียนบานและมีตัวอยูในพื้นที ่

ประเภท 2 หมายถึง มีชื่อในทะเบียนบานแตตัวไมอยูในพื้นที ่

ประเภท 3 หมายถึง ไมมีชื่อในทะเบียนบานแตมีตัวอยูในพื้นที่

40-44 ป 1,042  997 2,039  586 616 1,202  
45-49 ป 1,028  980 2,008  654 677 1,331  
50-54 ป 1,050  1,052  2,102 771 802 1,573  
55-59 ป 768  891 1,659  594  750 1,344  
60-64ป 697 668 1,365  568 581 1,149  
65-69 ป 482 563 1,045  431 501 932 
70-74 ป 308 342 650  274 301 575 
75-79 ป 198 217  415  173 202 375 
80-84 ป 145 177 322  123 161 284 
85-89 ป 57 101  158  48 92 140 
90-94 ป 28 51 79 18 43 61 
95-99 ป 8 11 19 6 6 12 

100 ปขึ้นไป 6 1 7 2 0 2 
รวม 15,687 16,718 32,705 15,687 16,718 32,705 



แผนท่ีจังหวัดลพบุรี

อําเภอเมือง

อําเภอหนองมวง

เหนือ

 
 
 
 

ระยะทางจากจงัหวัดลพบุร-ีหนองมวง 53 กม. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประมิดประชากรป 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(6)โครงสรางองคกร 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงเปนสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ

อําเภอมีการควบคุม กํากับ ดูแล ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง   มีการจัด

ประชุมเพื่อติดตามงานเปนประจําทุกเดือนโดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง(คปสอ.) มี

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงเปนประธานและมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพื่อชวยทํางาน

เฉพาะกิจ หรือชวยใหคําแนะนําปรึกษาตอภารกิจ เฉพาะดานที่เกี่ยวของทั้ง 3 กลุม  ไดแก กลุมงานบริหาร กลุมงาน

สนับสนุนวิชาการและบริการ และกลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  เพื่อเชื่อมตอกับระบบทุติยภูมิ(โรงพยาบาล

ชุมชน)และเครือขายบริการปฐมภูมิไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนสวนการบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยใชหลักการบริหารงานแบบ

บูรณาการในระดับองคกรประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมี

การจัดตั้งกรรมการบริหารเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (Cup Board)เพราะทีมสาธารณสุขระดับอําเภอ (District 

Health team) มีความสําคัญมากที่จะทําใหเกิดการเชื่อมตอระหวางทุติยภูมิและปฐมภูมิและมีกรรมการประสาน

สาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.) ทําหนาที่เปนการประสานแนวราบกับกรรมการบริหารและพัฒนาสาธารณสุขระดับ

อําเภอ โครงสรางการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงมีการบริหารจัดการตรวจสอบควบคุมกํากับโดย

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบบริหารงานของทุกหนวยบริหารงานและหนวยบริการทุก

แหงเพื่อความถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการความโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเพื่อมอบหมายงานและติดตาม

งานรวมทั้งบูรณาการรวมกันใหแตละสวนราชการไดรายงานผลประจําเดือนและประจําปรวมทั้งติดตามประเมินผลอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จําแนกกลุมผูรับบริการออกเปน 4 กลุมคือ1)ผูรับบริการดาน   

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งทางตรงและทางออม 2)ผูที่ไดรับผลกระทบจากการไดรับบริการ3)ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 4)ผูรับเหมา 

กลุมผูรับบริการ ความตองการ/ความ

คาดหวัง 

แนวทาง/วิธีการ

ใหบริการ 

แนวทาง/วิธีการสื่อสาร

ระหวางกัน 

1.ผูรับบริการดาน

สาธารณสุขทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

ทั้งทางตรงและ

ทางออม   

ผูรับบริการ ไดรับริการที่ดี 

มีมาตรฐานตามวิชาชีพ  

สะดวกรวดเร็ว ลด

ระยะเวลารอคอย 

-หนวยบริการผาน

มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว 

-ใหบริการผานรพ.สต.

โดยการรับบริการดวย

ตนเอง/รับยาแทน/ผานอ

สม. (บางกรณ)ี 

-มีการกําหนดชองทาง

ดวนสําหรับผูรับบริการ

อาย6ุ0 ปขึ้นไป/ฉุกเฉิน 

-ใหความรูผูรับบริการ 

-ประชาสัมพันธขอมูล 

-ใหบริการทางดาน

สุขภาพใน 5 มิติ 

-ประชุม/เอกสาร

ราชการ/E-Office 

 



2.ผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการ

ไดรับบริการ 

ไดรับการชวยเหลือ เยียวยา 

รวดเร็ว เปนธรรม มี

ประสิทธิภาพมีชองทางดวน 

-มารับบริการดวยตนเอง

ทั้งทางตรงทางออม 

-มีทีมไกลเกลี่ยกรณีไดรับ

ผลกระทบทุกหนวย

บริการ 

-มีแนวทางใหการเยียวยา

ตาม 

ม. 41 

-มีศูนยรับเรื่องรองเรียน 

-พูดคุยไกลเกลี่ย 

-โทรศัพท 

-เอกสารราชการ 

3.ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไดรับบริการ สะดวก 

รวดเร็ว ลดระยะเวลารอ

คอยในการดําเนินการเชน 

ประสานการตออายุ  

ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

-การออกตรวจในพื้นที่ 

-สงตอเอกสารการตอ

อายุ 

-รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

-โทรศัพท 

-พูดคุย 

-ผานWebsite 

4.ผูรับเหมา เปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได 

-ติดประกาศ 

-มารับบริการดวยตนเอง 

-ผานWebsite 

-หนังสือราชการ 

 

8) สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 

จากพันธกิจของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงที่ไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานและสวนราชการอื่นๆมี

บทบาทและขอปฏิบัติงานรวมกัน 

สวนราชการ/

องคกรที่กึ่ยวของ 

บทบาทหนาที่                                   

ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ                        

ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

กลไก/วิธีการสงมอบ

ผลผลิตและบริการ 



ผูสงมอบ 

1.หนวยงาน

จําหนายเวชภัณฑ

และครุภัณฑ

ทางการแพทย 

-จัดสงเวชภัณฑและครุภัณฑ

ทางการแพทย 

-สงมอบเวชภัณฑและ

ครุภัณฑทางการแพทยที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรง

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ราคาเหมาะสม 

-พูดคุยกับตัวแทน 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-Internet 

-ประกาศ 

-จัดทําสัญญาจัดซื้อ

จัดจาง 

2.ผูประกอบการ -สงมอบสินคา และบริการ -สงมอบสินคา และบริการ 

ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

สรางสรรคสินคาและ

บริการใหมๆที่มีคุณคา 

-พู ด คุ ย กั บ

ผูประกอบการ 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-เอกสารราชการ เชน

การขอ ตออายุ 

3.หนวยงานรับจาง

เหมาบริการ เชน  

พนักงานทําความ

สะอาด 

-สงมอบบริการ -สงมอบบริการที่มีคุณภาพ

มีมาตรฐาน มีความ

ปลอดภัย  

-พูดคุยกับตัวแทน 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-Internet 

-ประกาศ 

-จัดทําสัญญาจัดซื้อ

จัดจาง 

4.อาสาสมัคร

สาธาณสุขประจํา

หมูบาน 

- สงมอบบริการดาน

การแพทย   

และการสาธารณสุขที่ไดรับ

การมอบหมาย 

ตองมีการสงมอบการ

บริการดานการแพทย 

สาธารณสุข ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

-พูดคุย 

-เอกสาร 

-โทรศัพท 

-ทางกลุม line 

พันธมิตร 

1.หนวยงานใน

กํากับของกระทรวง

 

-รวมจัดทําแผนยุทธศาสตร

และนํานโยบายและ

 

-แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการมีความ

 

-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /

แลกเปลี่ยนขอมูลและ



สาธารณสุขไดแก  

โรงพยาบาลชุมชน,

สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ,สํานักงาน

กองทุนสรางเสริม

สุขภาพ,สถาบัน

รับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล,เขต

สุขภาพท่ี 4 

แผนปฏิบัติราชการไปปฎิบัติ สอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาหมายของ

องคกร 

แนวทางปฎิบัติ 

-ข อ ต ก ล ง ร ว ม กั น

(MOU) 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-รายงาน43 แฟม 

-ไลนกลุม 

-facebook กลุมงาน 

-เวปไซต  สสอ.และ

องคกรพันธมิตร 

2.หนวยงานที่

ใหบริการประชาชน

ดานสาธารณสุข : 

สาธารณสุขเทศบาล 

/คลินิก,อปท.,

พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ

มนุษย 

-ขอความรวมมือในการ

ทํางาน   เชนงานระบาด

วิทยา             และงาน

สาธารณสุขอื่นๆ 

- สงมอบขอมูลที่ครบถวน 

ถูกตอง ทันเวลา คืนขอมูล

ใหหนวยงาน 

-พูดคุย 

-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /

แลกเปลี่ยนขอมูลและ

แนวทางปฎิบัติ 

-ขอตกลงรวมกัน 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-ไลนกลุม 

3.หนวยงานภาครัฐ

ที่บูรณาการแผน

รวมกัน:

โรงพยาบาลหนอง

มวง  ปกครอง

อําเภอ  พัฒนา

ชุมชน  เกษตร

อําเภอ  ตํารวจ  

สถานศึกษา  

ทองถิ่น 

-เสริมสรางในการดูแล

สุขภาพประชาชนตาม

จํานวนครัวเรือน 

-มีสวนรวมในการนํานโยบาย

และแผนปฏิบัติราชการไป

ปฏิบัติโดยผานบุคลากร

สาธารณสุข 

--ผูนําการเปลี่ยนแปลง

ดานพฤติกรรมสุขภาพ

อนามัย 

-การแนะนําเผยแพร

ความรูดานสุขภาพ และ

รักษาพยาบาลขั้นตนโดย

ใชยาและเวชภัณฑตาม

ขอบเขตที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

-การสงตอผูปวยไปรับ

-พูดคุย 

-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /

มอบหมายงาน 

-โทรศัพท/โทรสาร 

-ไลนกลุม 



บริการ 

การฟนฟูสภาพและจัด

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

ภาคประชาชนในหมูบาน/

ชุมชน 

 

(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดลพบุรีทั้ง 11 แหงประกอบดวย อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอบานหมี่ อําเภอ

ชัยบาดาล อําเภอทาวุง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอหนองมวง อําเภอโคกสําโรง อําเภอสระโบสถ อําเภอลําสนธิ อําเภอโคก

เจริญ และอําเภอหนองมวง ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการเสริมสราง กํากับ ดูแล จัดการบริการสุขภาพในระดับอําเภอ บูรณา

การ ผสมผสานบริการรอบดาน รวมทั้งสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

หนองมวงไดดําเนินงานโดยการเทียบเคียงการบริการ ใน 5 มิติ ในระดับอําเภอ ดังนี้ 

ดานวิชาการผลงานR2R 

ดานการสงเสริมปองกัน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รางวัลความครอบคลุมการใหบริการวัคซีน เปนอําเภอตนแบบ

DHB (RTI) ในระดับชุมชน   

ดานระบบบริการ/ดานการรักษาพยาบาล รพ.สต.ผานเกณฑการประเมินระบบ ICรพ.สต.ติดดาว 

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ มีการสรางเครือขายการดูแลผูปวย/ผูพิการเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมกับองคกร

ภายนอก เชน อปท. การสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูพิการ การปรับสภาพบาน เปนตน 

ดานควบคุมโรค โมเดล 3 ส. หนองมวงนาอยู(สะอาด สวยงาม มีเสนห) 

(10)การเปลี่ยนแปลงดานการแขงขัน 

ปจจัยท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพการแขงขัน 

-มีนโยบายที่ชัดเจน ผูบริหารมุงมั่น และมี

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และมีการบูร

ณาการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู และ

บริหารจัดการรวมกันเพื่อให เกิดการ

พัฒนา 

-มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

1.หนองมวงเมืองนาอยู ผูคนนารัก 

2.บูรณาการแผนยุทธศาสตรขับเครลื่อน พชอ. 

3.การเขาสูสังคมผูสูงอายุประเทศไทยที่มาเร็วกวาที่คาด 

4.นโยบายgreen and clean city. 



การปฏิบัติราชการสูง 

-มีการนําเทคโนโลยีใหมๆและนํามาใชเพื่อ

ตอยอดในการวางแผน และตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

- การบูรณาการงานรวมกันกับทุกภาค

ส ว น ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร อื่ น ๆ แ ล ะ

ภาคเอกชน 

-การมีสวนรวมในภาคีเครือขายในชุมชน 

5.ระบบความปลอดภัยของขอมูล 

6.สถานการณโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 

7.มีบุคลากรที่มีความรูในการดําเนินงาน IC โดยตรง 

8.มีทีมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

9.มีระบบควบคุม  ติดตาม  กํากับ  และประมวลผล 

(11)แหลงขอมูลเปรียบเทียบ 

 สาธารณสุขอําเภอหนองมวง มีแหลงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลภายจังหวัด และเปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 4 ไดแก

รายงานประจําปของจังหวัด และเขตสุขภาพที่ 4 รายงานของสปสช.รายงานของสํานักระบาดวิทยา ผลสํารวจสภาวะ

สุขภาพของอําเภอหนองมวง และรายงานของเขตอนามัยสิ่งแวดลอมเขต 4 

(12)ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

ดานพันธกิจ มีระบบการใหบริการสุขภาพเปนที่หนึ่งจังหวัดลพบุรี คนหนองมวงมีสุขภาพ

ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) โดยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ลดอัตรา

ปวย ลดอัตราตาย 

ดานการปฎิบัติการ สรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพแบบมีสวนรวม  ลดระยะเวลาการรอ

คอยของผูรับบริการ เพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหกับหนวยบริการในสังกัด 

ดานบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและอัตรากําลังคนดานสุขภาพตาม Services Plan  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลงัคน 

ดานสังคม สรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน 

(13)ระบบการปรับปรุงการดําเนินการ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงมีระบบงานที่สําคัญ 3 ระบบภายใตวิสัยทัศนของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอหนองมวง ประกอบดวย 



1.ดานการบริหาร โดยนํากระบวนการ PMQA ,การควบคุมภายใน 

2.ดานการบริการ นํากระบวนการ รพ.สต.ติดดาว, DHS,CQIโดย R2R KM และมีเวปไซสของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

3.ดานวิชาการ มีคูมืองานวิจัยเพื่อเผยแพรวิชาการประจําป โดยการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอยอดสูงานวิจัย 

และสรางนวตกรรมใหมๆไดแก รพ.สต.ติดดาว   

 

 

 

บทที่ ๓ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการ บริหารงานบุคคล เพราะ

ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานขึ้นมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมี

เครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ไว การมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทํา

ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมี ความยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและ

หลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงาน ยอมรับผลการประเมินไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่

กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิด ความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน เนื่องจาก

ผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือ แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้ง

ผูปฏิบัติงานและ ผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่ สําคัญยิ่งประการหนึ่งของ

การบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตาม วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การ

บรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง การใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อใหองคการไดคนดีมี

ความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงาน

นั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัด

และประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง ผลที่ไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการนําไปใชในการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพน

จากงานโดยทั่วไป แลว การที่จะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น 

องคการ มักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือท่ีตองใชก็คือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวาง บุคคลที่

ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑที่ ชัดเจนกอนแลว เมื่อ

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการได กําหนดไว 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดบัหนึ่ง ซึ่ง ถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยู

ในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ เปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ พิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน 

ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือ พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบาง

ประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ี บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตอง

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 

 

 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดง ถึงรายละเอียด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 

๒. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปน เครื่องมืออยางหนึ่ง

ในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวไปทั้ง องคการอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ บริการที่มีคุณภาพ เสร็จ

รวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุขอกําหนดที่ สําคัญของกระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้น

ใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน การพัฒนาการปฏิบัติงานให

เกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 

๒. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิง่ทําใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐานผูปฏิบัติงานที่มี

ความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะ พยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความ

ภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

๓. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตองปฏิบัติ

อยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนา

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต 

๔. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงาน ตามแผนงายขึ้นและ

ควบคุมงานไดดีข้ึน 



๕. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่ทําได

กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการ ประเมินไดดีข้ึน 

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

๑. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job 

Description) 

๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนง นั้น ไมวาจะเปน

ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับ นโยบาย หลักเกณฑหรือ

ระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 

 

๓. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงาน ในตําแหนงนั้น ๆ 

เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 

๔. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 

5. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ

คุณภาพของงาน ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้ 

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะ ใชเวลาปฏิบัติมาก

นอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได 

๒. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญมัก

กําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามเปาหมายประหยัดทั้งเวลาและ ทรัพยากร 

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย คุณภาพหรือ

ปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ 

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตอง

ปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจของ

เพื่อนรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความ

เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานผูทําหนาที่ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบาง

ประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของ ทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็น

พองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวใน

มาตรฐานตองสามารถวัด ไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษร

และเผยแพรให เปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได

ทั้งนี้ ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ 



เนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง กระบวนงาน : 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแตละขั้นตอนออกมาเปนลายลักษณอักษร  

๒. เพื่อใหเกิดความเขาใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักรวมกันทั้งภายในและภายนอก 

๓. เพื่อแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงไดรับ

มอบหมายใหรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานตามตามภารกิจหลักมีความเปนธรรม  โปรงใสตรวจสอบได 

ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง คือ คูมือสําหรับปฏิบัติงานตาม

การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย เปนการปฏิบัติงาน

เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให บริหารโครงการที่ตองดําเนินการทั้งอําเภอ 

ครอบคลุมขั้นตอน ๑) รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก ๒) รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย ๓) จัดทํา

รางการปฏิบัติตามโครงการ ๔) เตรียมขอมูลการนําเสนอของโครงการ ๕) ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน

ปรับการทํางาน ๖)แจงแนวทางปฏิบัติ ตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ ๗) จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียม

สถานที่ ๆ 8) ดําเนินงาน กิจกรรมตามโครงการ และ 9) ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนนิโครงการ และ๑๐. 

สรุปผลรายงานผลการดําเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ ซึ่งรายละเอียดในคูมือนําเสนอข้ันตอนในการดําเนินงาน และ

ผูเกี่ยวของที่สําคัญ โดยนําเสนอในรูปผังกระบวนการ และสามารถนําคูมือไปประกอบการปฏิบัติงานใน สวนที่เก่ียวของได

อยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง  

๑. รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 

๒. รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย 

๓. จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ 

๔. เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ 

๕. ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 

6. แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ 

๗. จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ๆ 

๘. ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ  

9. ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ 

๑๐. สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ 



แนวทางการดําเนินงาน 

จากแผนผังขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง นําไปดําเนินการ 

๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

โดยภารกิจหลักนี้นับเฉพาะ โครงการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือ มอบหมายใหบริหาร

โครงการที่ตองดําเนินการทั้งอําเภอ เนื่องจากเปนโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงปฏิบัติโดยตรงตอ

ผูรับบริการ และภาคเีครือขาย โดยเมื่อไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติดังนี้ 

 

(๑) ลงรับหนังสือ/คําสั่ง โดยงานธุรการ 

(๒) เสนอหนังสือ/คําสั่ง เพื่อสาธารณสุขอําเภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอกลุมงาน

ที่เก่ียวของดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมขอมูลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกลุมงาน ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให บริหาร

โครงการที่ตองดําเนินทั้งอําเภอ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) รวบรวมขอมูลของโครงการ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือทีเ่กี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย โดยหาก

ขาดสวนใดไปใหติดตามจากผูเกี่ยวของ 

(๒) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ หลังจากไดรับมอบหมายจาก สาธารณสุขอําเภอ 

ตามข้ันที่ ๑ ขอท่ี ๒ 

ขัน้ตอนที่ ๓ จัดทํารางการปฏิบัติตามโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือกลุมงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ ๒ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย มาจัดทําเปนรางขั้นตอน การจัดกิจกรรม

โครงการ ระบุวันเริ่มตน การดําเนินงานแตละข้ันตอน อาจทําเปนแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือ แบบ Time line ที่

เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบรายกิจกรรมใหชัดเจน 

(๒) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ หลังจากไดรับจากไดรับขอมูลตามขัน้ตอนท่ี2ขอ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมขอมูล/การนําเสนอของโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนท่ี ๓ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) จัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือที่เกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทิน เวลา/กิจกรรม หรือ

แบบ Time line จํานวนชุดตามคณะทํางานที่จะเขาประชุมในข้ันที่ ๕ 

(๒) จัดทําการนําเสนอ ไดแก ไฟลนําเสนอโครงการ (ถาจําเปนตองมี) 

 (๓) ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม เพื่อเชิญประชุมคณะทํางาน 



(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับจากไดรับเอกสาร ทั้งหมดจาก

ขั้นตอนที่ ๓ ขอ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนท่ี ๔ แลวใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) สงหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม (หนังสือตามข้ันที่ ๔ ขอ ๓)  

(๒) จัดประชุมเพื่อวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน(จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ) 

๑. นําเสนอการดําเนินการในที่ประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวของ เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอโครงการ (ถา จําเปนตองมี) ตามข้ันตอนที่ 

๔ 

๒. รวบรวมมติกรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากท่ีประชุม 

๓. เรียบเรียงมติเปนกรอบ หรือแนวทางการดําเนินโครงการ (๓) ใหดําเนินการตามขอ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-

๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 

ขั้นตอนที่ ๖ แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนท่ี ๕ ใหปฏิบัติดังนี้  

(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อลงนาม 

(๒) แนบหนังสือตามขอ (๑) ดวยเอกสาร นําเสนอการดําเนินการในที่ประชุม โดยใชจัดทําเอกสาร ที่เก่ียวของ 

เชน ตัวโครงการ คําสั่ง คูมือท่ีเกี่ยวของตามโครงการที่ ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ ไฟลนําเสนอ

โครงการ (ถาจําเปนตองมี) และ กรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากที่ประชุม 

(๓) สงหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของให ผูเกี่ยวของตามโครงการทราบ (๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลว

เสร็จภายใน ๑-๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ เตรียมสถานที่ ๆ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอผูที่รับผิดชอบงานพัสดุ เมื่อไดรับงบประมาณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองราชการ แลว ให

ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) เสนอหนังสือแกผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ 

(๒) จัดซื้อจัดจางพัสดุตามโครงการ 

(๓) มอบพัสดุตามโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการ  

(๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (ตามความเรงดวนของโครงการ) 

ขั้นตอนที่ ๘ ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ซักซอมการปฏิบัติกอนเริ่มกิจกรรมตามโครงการ 



(๒) ดําเนินกิจกรรมตาม ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time Line และกรอบที่คณะทํางานทําไว ตามขั้นท่ี ๕ 

(3) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ (หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว ตามโครงการ) 

ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหวางการดําเนินโครงการ 

กรณีเปนโครงการที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการทํางานที่เปนงานใหม หรือไมเคย

ทํามากอน ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเกี่ยวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพื่อหาชองทางในการ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินโครงการ 

(๒) ดําเนินการขั้นนี้ จํานวนรอบของการปรับปรุงงานขึ้นกับความยากงาย และมติของคณะทํางาน 

(3) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ใหดําเนินการตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน 

ขัน้ตอนที่ ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ 

เมื่อสิ้นสุด กลาวคือกิจกรรมสุดทายของโครงการจบลงใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ หรือผูรับผิดชอบ งาน ให

ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผูเกี่ยวของถอดบทเรียนตามโครงการ เพื่อหาชองทางในการ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินโครงการ 

(๒) เปรียบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคูมือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป 

(๓) ทําหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามขอ ๒ และขอ ๓ (๔) ใหดําเนินการตามขอ ๑-๓ ภายในวัน ๑๕ 

วันทําการ หรือตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๔ 

 ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ และ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ ขาราชการใน

การทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการใหบริการ ประชาชน สําหรับหนวยงาน

ที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 

๑ (๑) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ ผูอื่น 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไข เพิ่มเติม 

พ.ศ.๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ อยางใดใน

ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามี ตําแหนงหรือหนาที่ทั้ง

ที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ในสวนของการปฏบิัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนการ กระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มี หลักหรือองคประกอบท่ีพึ่ง

พิจารณา ๔ ประการ คือ 

๑. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ ราชการ

ก็ได ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่ ราชการนั้นไมจําเปน



จะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา ราชการก็ได การพิจารณาวามี

หนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้ 

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารง

ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด 

๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทํา 

๑.๓ พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 

๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ 

เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝากเงินจาก

พยาบาล อนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับ

ฝากเปน ทางราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนนี้ ก.พ.

วินิจฉัยวา ประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใช

สวนตัวถือเปน การทุจริตตอหนาที่ราชการ 

๒.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ "ปฏิบัติหนาที่ราชการ" 

หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว 

"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองด เวนไม

กระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอ หนาที่ราชการก็

ตอเม่ือไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอาง ไดตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ ปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเปน

ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณา ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา มติ ของคณะรัฐมนตรี

แบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

๓. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได "ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผู

นั้นปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นท่ีมิใช ทรัพยสิน เชน 

การไดรับบริการ เปนตน 

"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น 

๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง พิจารณาลง

ไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่ ราชการหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซ่ึงหากการ สอบสวนพิจารณาไดวา 

ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ วาการ

ลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน ไล ออกจากราชการการนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน

หรือมีเหตุอนัควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัย หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.

๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทั้งอาจจะถูกยึด ทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตาม



มาตรา ๓(๕) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเปนเจา

พนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดย มิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้ง

แตสองพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและ ยึดทรัพย 

ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ เปนสําคัญ ใหสม

กับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่ง เปนปญหา

ทีท่ําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชน ไมตกถึงมือ

ประชาชนอยางแทจริงสํานักงานสาธารณสุขveg4vหนองมวง มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด ความโปรงใส 

เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงค

เพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง 

 ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏบิัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน กลาวคือการ 

บริหารงานที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ ขั้นตอนของ

การดําเนินงานและในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี มีความ เปนไปไดทางเทคนิค 

งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การ ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงคได 

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี ้

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ ประชาชนหรือ

การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการ

ดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ

เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเขาตรวจดูได 

- หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ ของตนวา

ภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ อื่นประกอบกัน 

- หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา ๓๗ ในการ ปฏิบัติ

ราชการที่เก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิได

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่สามารถ กําหนดระยะเวลาแลว



เสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลา ที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะ

กําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา ๔๒ เพื่อใหการ ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับกบัสวน

ราชการอ่ืน มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน 

หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการใน เรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือ

ประโยชนในการรักษาความ มั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

หรือการคุมครองสิทธิ สวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาทีจ่ําเปน 

 

- หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตร ๙ (๓) 

แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนดมาตรา ๔๗ ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นใน

ตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการพ.ศ.๒๕๖๑ 

ขอ ๓ ขาราชการทุกคน มีหนาทีด่ําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลาง

ทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

๑๐ ประการดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ ซอน 

๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

6) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

7) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

8) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา ชุมชนใหนาอยูคู

คุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของํานักงานสาธารณสขุอําเภอหนองมวง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการสํานักงานสาธารณสุข อําเภอหนอง

มวงเพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ใหมี



ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับ

การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดงันี้ 

 ขอ ๑ ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  

๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  

๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 

 ขอ ๒ การมจีิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 

๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย ความเต็มใจ 

๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน  

ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม  

๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย  

๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี  เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 

๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม 

๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 

๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่  

ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง  

๕.๒ ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 

๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  

ขอ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน  

๖.๒ กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ  

ขอ ๗ ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย ๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการ

ตรวจสอบ 



พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ หนวยงาน

ของรัฐใน ๓ มิติ คือ มติิการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ มิติของการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียม ความพรอมดาน

ขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที ่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ

ไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชน เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ บริหารของรัฐบาล

ที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ อื่นไดอยางกวางขวาง 

ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มี ความสําคัญ ตอการบริหารจัดการ

ที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐได ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก ฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบน

พื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนด

ภายใต พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มปีระโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ 

ดังนี้ ประโยชนตอภาคประชาชน 

๑) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอ่ืน ๆ จาก

เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 

๒) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว  

๓) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได  

๔) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 

๕) สามารถเขาไปมีสวนรวมในกาดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช ชอง

ทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

ประโยชนตอหนวยงานภาครฐั 

๑) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการ 

ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ 

๓) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังกลาว

เปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



๔) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอ่ืน 

๕) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก ในการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ 

ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดง ถึงความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ของภาคประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ โปรงใส 

 

การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี ตัวชี้วัด

มาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก 

๑. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 

 ๒. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

 ๓. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด ความ

โปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ หนวยงานภาครัฐ

ที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ โตแยงที่ไมเปนธรรมโดย

เปน การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการ ใหบริการรวมไปถึงการประเมินความ

พึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ ใหบริการแกประชาชน 5 ประการ ไดแก 

๑. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 

 ๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

 ๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ  

๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 

๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 

ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

การประเมนิการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก ระดับความสมบูรณ

ของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร 

หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 



การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ กระบวนการและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐาน เกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึง

ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑ และตัวชีวัดสําหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ หนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความ

โปรงใส 

 

ดานการติดตามและประเมินผล ๕ ประการไดแก 

 ๑. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

๒. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 

๓. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก (External 

Audit) ที่เปนอิสระ 

๔. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ โปรงใส

ดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม สิทธิการเขาถึง

การรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา ศักยภาพของระบบ

ขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจาก การ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณความ รับผิดชอบและ

ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ หนวยงานเกณฑมาตรฐานการ

ประเมิน 

๑. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติ

หนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ การ

ประจําป 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา แผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชน 

ตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและระบบท่ี หลากหลาย 

เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของ หนวยงาน เปนตน 



ทั้งนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ วิธีการประเมิน 

จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม หลักเกณฑและขั้นตอน

ที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

๒. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ๓. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 

การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม การ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ เกณฑ

มาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ หนวยงาน

รวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเปน การสงเสริมให

บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการประเมิน พิจารณาจากการกําหนดและ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให คุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจแก บุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจาก

ขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรใน หนวยงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการ กําหนดหลักเกณฑ

และตวัชี้วัดที่ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมทั้งมี การกําหนดวิธีการ

ประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑตัวชี้วัดและ วิธีการประเมินใหบุคลากร/

สาธารณชนไดรับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการ

ทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ ติดตาม

และประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบ โดยทั่วไป วิธีการ

ประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน 

๑. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํา รายงานผล

การประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ ดําเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติการประจําป 

๒. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง ภายใน

และภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐาน ประกอบการ

ตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 



การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนด ไว หรือถาจะให

ความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ วาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ 

หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะ แกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

แผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ ให

โครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ ควบคุมใหผล

ผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอนี้

รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได ปริมาณและคุณภาพตาม

ชวงเวลาที่กําหนดไว 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ ควบคุมและ

บํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน ความปลอดภัยของ

พนักงานดวย 

๓. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ ควบคุม

ทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการ เสียคาใชจาย

ต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใช จาย

ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ โครงการเพื่อให

เกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม กํากับ

ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะตอง

ควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสงเสริม ประชาธิปไตย หรือ

โครงการพัฒนาชนบท เปนตน 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็นตอไปนี้ 

๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ ที่สุดของ

การติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของ โครงการ หากไมมีการ

ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม เมื่อ เปนเชนนี้ การติดตามและ

ควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวัง ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่ง

ของผูบริหารโครงการ 

๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ 



เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทําให

สามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได 

๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด เพื่อลงโทษ 

แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน และผูควบคุมงานที่ดี

มักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยง มาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีก

แรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดี พออาจ

เปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่ เรียกวา "สายเกิน

แก" ก็จะไมเกิดข้ึน 

๕. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น ผูบริหารจะ

มองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน การปองกันแกไขได

อยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบ ตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสาย

นั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน 

6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติ โครงการ

ตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง เชน คําวา

พัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งผูบริหารมอง ไมเห็นเปาหมายได

ชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ จะตองมีการทําให

วัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ และทําการควบคุมได 

กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ กระบวนการวางแผน ทํา

ใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการ ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกีย่วเนื่อง

กัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเม่ือมีการติดตาม ดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมี

การควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทํา

หนาที่ควบคุมก็ตองมีการตดิตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม สามารถควบคุมอะไรได 

 




