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เร่ือง ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก 
 

    **************************** 
 
 

ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก 
 

 ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตยสุจริต  การมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน  สําหรับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชน  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 
 สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว  เชน  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาท่ี" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเช่ือวามี
ตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี  ท้ังนี้  เพื่อแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
 ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติวา  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต เปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น    
มีหลักหรือองคประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการ  ผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานท่ี
ราชการก็ได  ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการก็ได  การพิจารณาวามีหนาท่ีราชการหรือไม  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารง
ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
 1.3  พิจารณาจากคําส่ังหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตนตองรับผิดชอบ 
เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาท่ีรับสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผูมีหนาท่ีรับสงเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว  แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปน 
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ทางราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา  "ไดรับเงินไปแลว"  เชนนี้  ก.พ.วินิจฉัยวา
ประจําแผนกผูนั้นมีหนาท่ีราชการท่ีตองนําเงินสงลงบัญชี  เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปน
การทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
 2.  ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา  ไดมีการกระทําลงไปแลว 
 "ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา  มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองด
เวนไมกระทําการตามหนาท่ี  การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีนั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ีราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตามหนาท่ี  โดยปราศจากอํานาจหนาท่ีจะอาง
ไดตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือขอบังคับ  แตถาเปนเรื่องปลอยปละ  ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณา
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําส่ังของผูบังคับบัญชา    
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนยีมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 
 3.  เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนท่ีมิควรได 
 "ผูอื่น"  หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ  หรือไมปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
 "ประโยชน" หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ  ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นท่ีมิใช
ทรัพยสิน  เชน  การไดรับบริการ  เปนตน 
 "มิควรได"  หมายถึง  ไมมีสิทธโดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวรายคิดเปนโจร  ในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนท่ีมิควรไดซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา  ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ
วันท่ี  21  ธันวาคม  2536  วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  ซึ่งควรลงโทษเปน      
ไลออกจากราชการ  การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ  ตาม
นัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  รวมท้ังอาจจะ   
ถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา  เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ
โดยมิชอบ  เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองพันถึงสองหม่ืนบาท
หรอืท้ังจําท้ังปรับ 
 หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุกและ
ยึดทรัพย  ดังนั้น  ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาท่ีราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ
เปนสําคัญ  ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 องคการบริหารสวนตําบลตากแดด  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชนไม
ตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลตากแดดมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด
ความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให
เกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง 
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 ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงาน  กลาวคือการ
บริหารงานท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ
ข้ันตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไวดี  มีความ
เปนไปไดทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 
 

ระเบียบ/ขอบังคบั  ที่บงัคบัใชตอผูที่ละเวนการปฏบิัตหินาที ่

เทศบาลตําบลปวไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการ

ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอน

และระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว  ณ  ท่ีทําการของสวน

ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  เพื่อใหประชาชนหรือผูท่ีเกีย่วของเขาตรวจดูได 

 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ

ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม  โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ

แผนดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ

อื่นประกอบกัน 

 -  หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37  ในการ

ปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวน

ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป  

สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถ

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได  หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว  แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลา

ท่ีลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  มาตรา 42  เพื่อใหการ

ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  

ขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น  มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือ

ประกาศนั้น  เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก  ซ้ําซอน  หรือความลาชา  ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวน

ราชการอื่นหรือไม  เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการใน

เรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย  เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความ

ม่ันคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือการคุมครองสิทธิ

สวนบุคคล  จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน 

 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม  

มาตร 9 (3) แลว  ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ        
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ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. กําหนด  มาตรา 47  ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหสวนราชการประเมินโดย

คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงท่ีปฏิบัติ  ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ี

ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 

             ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารเทศบาลตําบลปว พ.ศ.2558 

  ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตอง

ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
  4)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 
 
       ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลปว  พ.ศ.2558 

 ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล   

โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
  4)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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      ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปว พ.ศ.2558 

 ขอ  3  ขาราชการของเทศบาลตําบลปวทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
  5)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกัน  พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

         ขอบังคับเทศบาลตําบลปว วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว 

 เทศบาลตําบลปว  ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  การดําเนินการดานการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายไดการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงาน  
จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฉะนั้น  เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปรงใส  
และเปนธรรม  จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว  

 เทศบาลตําบลปว  จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว  เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใน
การประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความเปนธรรม  ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ  อันจะทําใหไดรับการยอมรับเช่ือถือและศรัทธา
จากประชาชนท่ัวไปไวดังนี ้
 ขอ  1  ความซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต 
  1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด  และโปรงใส  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ 
  1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง  และมุงมั่น  แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
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 ขอ  2  การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
  2.1  ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ 
  2.2  ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และครบถวน 
 
 ขอ  3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอสวนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 ขอ  4  การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ขอเท็จจริง  เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
 ขอ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมท่ีจะเผชิญตอการเปล่ียนแปลง 
  5.2  ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ขอ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
  6.2  กลาหาญ  และยนืหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกเพื่อนขาราชการ 
 ขอ  7  ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
  7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี ้
 1.  พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 
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 3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพรอมดานขอมูลขาวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนสวนท่ี
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและส่ือสาธารณะ
อื่นไดอยางกวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  มี
ความสําคัญ  ตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ  โดยเปนกระบวนการท่ีหนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก
ฝายรวมท้ังการให  การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชน  และหนวยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชนตอภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล  ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่น ๆ 
จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง  ถูกตองและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 

 4)  มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเขาไปมีสวนรวมในการําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

 1)  มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการ
ดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑมาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส  เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น 

 5)  ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  เปนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดง
ถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใส 

 การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดาน  การบริหารงาน  5  ประการ  ไดแก 

 1.  การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

 2.  การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

 3.  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 4.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 5.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย  ความซ่ือสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ
โตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปน  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการ
ใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน  6  ประการ  ไดแก 

 1.  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 
 2.  การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ 
 4.  การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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 6.  การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
 ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย  การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ  ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 

 การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน  โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  เปนมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปน  การกําหนดหลักเกณฑ
และตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใส 
 ดานการติดตามและประเมินผล  5  ประการไดแก 
 1.  การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2.  การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
 3.  การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 
(External Audit) ท่ีเปนอิสระ 
 4.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม
สิทธิการเขาถึงการรับรู  ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา
ศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 2.  มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายใน  หนวยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 
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 หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบท่ีหลากหลาย  เชน  การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตองแกประชาชน
ผูมารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
 2.  มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.  มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 
 การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนวยงานรวมท้ังการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังนี้เพื่อเปน
การสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม  วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให  คุณ  ใหโทษ  และการสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรในหนวยงาน  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรใน
หนวยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม  เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการ
กําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี  สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมท้ังมี
การกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวและมีการเผยแพร  หลักเกณฑตัวช้ีวัดและ
วิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เชน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 
 กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนท่ีรับทราบ
โดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน  
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การจัดทํา
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
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 2.  มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงานท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลท่ีตองการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนด
ไว  หรือถาจะใหความหมายท่ีช้ีใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับใหกิจกรรมตางๆ 
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
วาไมเปนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือขอกําหนดท่ีวางไว  ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะ
แกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว  มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเปน  5  ประเภทดวยกัน  คือ 

 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน  เรียกวา  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และ
ควบคุมใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  
การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย  คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได
ปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ  
ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน
ความปลอดภัยของพนักงานดวย 
 3.  การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก  การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ท้ังนี้เพื่อใหโครงการ
เสียคาใชจายตํ่าสุด  และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ไดแก  การควบคุมการใช
จายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ
โครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ไดแก  การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว  สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  
โดยจะตองควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขาใจงาย  เชน  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การสงเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปนตน 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความสําคัญ  ความจําเปน  และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี ้

 1.  เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของ
โครงการ  หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว  เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม     
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เม่ือเปนเชนนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุส่ิงท่ีมุงหวัง
ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

 2.  ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก  
ทําใหสามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น  หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได 

 3.  ชวยกระตุน  จูงใจ  และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด
เพื่อลงโทษ  แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ  เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน
และผูควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน  เพราะมีพี่เล้ียง
มาชวยแนะนํา  ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดี
พออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได  และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณท่ี
เรียกวา "สายเกินแก"  ก็จะไมเกิดข้ึน 

 5. ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น  
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปองกนัแกไขไดอยางถูกตอง  เชน  โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบ
ตัดไมเถ่ือนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง  เปนตน 

 6.  ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน  โดยปกติ
โครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําท่ีคอนขางจะเปนนามธรรมสูง  
เชน  คําวาพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุน  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน  หรือแมกระท่ังผูบริหารมอง
ไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน  ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนข้ึน  เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ
และทําการควบคุมได 

 กลาวโดยสรุปไดวา  การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  นโยบายท่ีกําหนดไวการติดตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ  กลาวคือเมื่อมีการติดตาม
ดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว  ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางท่ีตองการ  
และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามท่ีจะทําหนาท่ีควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม
สามารถควบคุมอะไรได 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

 
 
 

                             (นายพลายชุมพล  อยูเอนก) 
                             นายกเทศมนตรีตําบลปว 


