คู่มือ
ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้ นการปฏิบัตหิ น้ าที่ในภารกิจหลัก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในภารกิจหลัก
ปัจ จุบั นรั ฐบาลได้ มีม าตรการเน้ นหนัก เกี่ ยวกับ การป้อ งกั นการทุจ ริต และประพฤติมิ ชอบในภาค
ราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง
คุณภาพข้าราชการในการทางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสานึกในการให้
บริหารประชาชน สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
สาหรับคาว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต ” หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่น
เชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่า การปฏิ บัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็น
การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
นั้น มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบั ติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือ
นอกเวลาราชการได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณา ดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไ ว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุว่า
ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัค รใจเข้ าผูกพัน ตนเอง ยอมรั บเป็นหน้าที่ราชการที่ ตนต้อ ง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะ
เป็นการรับฝากเป็นทางราชการ เพื่อนาไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า “ได้รับเงินไปแล้ว ”
เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่าประจาแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่งลงบัญชีและนา
เงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
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2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
“ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
หรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้ าที่ โดยปราศจากอานาจ
หน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใด
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
“มิ ช อบ” หมายความว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ ค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชา มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
“ผู้อื่น” หมายถึง ใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่าง
อื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
“มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รั บประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหาก
การสอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น
ไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
ตามนัยหนัง สือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้ง
อาจจะถูกยึดทรัพย์และดาเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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หากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษ ไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจาคุก
และยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสาคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว
ความสาเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ
การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
แต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี
มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี
การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

ระเบียบ/ข้อบังคับ ทีบ่ ังคับใช้ต่อผู้ละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทาแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ รวมทั้ง รายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้
ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึง ถึง แผน การบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน
หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงารนใด และ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้น
มีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา 42 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการ
อื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่ง ยาก
ซ้าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
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เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่
กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุ คคล จึงให้กาหนเป็นความลับได้เท่าที่
จาเป็น
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม
มาตรา 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิ จ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รั บ
บริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา 47
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมิน
โดยคานึง ถึง ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่ง ที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์
ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2558
ข้อ 5 ข้าราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้ บริห ารประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ บาล โดยจะต้อ งยึด มั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 3 ข้าราชการทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็น
กลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒ นาชุนชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีป ระสิทธิภาพและ
มิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัด
เตรียมความพร้อมดานข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมู ลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่ง ใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่ง ให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐ ได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จ ากทุกฝ่ ายรวมทั้ง การให้ การบริ การแก่ ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า เที ยมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการทางาน
อื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วเป็ น ตั ว แบบในการประเมิ น ตนเอง ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้ แย้ ง ที่ ไ ม่เ ป็น ธรรมโดยเป็น การก าหนดหลั กเกณฑ์ และขั้ น ตอนการให้บ ริ การการเลือ กใช้ ช่อ งทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
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5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่ าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้น
การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ม าตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี ก ารวั ด ค่ า ของความสมบู ร ณ์ ข อง
กระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน มีม าตรฐานความโปร่ง ใสด้ า นการติ ดตามและประเมิ นผล เป็ น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นการกาหนด
หลัก เกณฑ์ และตัว ชี้วั ดสาหรั บการประเมิ นผลการปฏิบั ติง านของหน่ วยงานการพัฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตาม และประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
4. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมู ลข่าวสารของราชการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการ
พัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงานงบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และพิจารณาผลการปฏิบัติของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้าที่แ ละความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ภ ายใต้ ต ามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการประจาปี
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3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทาง
และระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับก่อน – หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน – หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษ และการจัดทา
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกาหนด
รูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการ
สร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการให้คุณ
ให้โทษ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติง านของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อ ให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวมทั้ง มีการกาหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
กาหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
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1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดทา
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจาปี
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติง านได้ดาเนินการไปตามแผนที่
กาหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึง บทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบัง คับให้
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดัง กล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีก ารศึกษาผลการ
ปฏิบัติง านตามแผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องดาเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control)
และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุม คุณภาพ (Quality
Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้และให้เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการ ควบคุมและบารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost-Control) การ
ควบคุ ม ทางด้ า นงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุ ม ทางด้ า นบั ญ ชี ต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
3. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการ
ใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนาเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
4. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่
การควบคุม กากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจ เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น

10
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้
1. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
สาคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสาคัญ
ของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไ ป
ทาไม เมื่อเป็นเช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ
สิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลง
ไปได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้
3. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึง ถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติง านรู้สึกกระตือรือร้น
เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ก็จะมีมากขึ้น
4. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม
ไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์
ที่เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
5. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้ างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้เถื่อน โดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น
6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น
โดยปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิ บัติงาน หรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการจะต้ องมีการทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้ง มาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญ ของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ไ ด้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่
ต้องการ และในทางกลั บกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้.

