ประกาศเทศบาลตําบลปว
เรื่อง ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก
****************************

ระบบการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง ปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง คุณภาพ
ขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการใหบริการ
ประชาชน สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามี
ตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปน การ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น
มีหลักหรือองคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ไ ด ในกรณีที่ไ มมีกฎหมายบัง คับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้นไมจําเปน จะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการก็ได การพิจารณาวามีหนาทีร่ าชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิ จ ารณาจากกฎหมายหรื อระเบี ยบที่กํ า หนดหน าที่ ไ ว เ ปน ลายลัก ษณ อั กษรโดยระบุ ว าผู ดํา รง
ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ
เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปน
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ประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปน
การทุจริตตอหนาที่ราชการ
2. ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองด
เวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอาง
ไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิ บัติ ห นา ที่ ราชการที่จ ะเป น ความผิ ดฐานทุ จ ริต ต อหน าที่ ร าชการส วนจะเปน ความผิด ฐานใดต อ งพิ จ ารณา
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง ของผูบังคับบัญชา
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
"ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใช
ทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึง เจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วัน ที่ 21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทํา ผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่ง ควรลงโทษเป น
ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตาม
นัยหนัง สือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้ง อาจจะ
ถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและ
ยึดทรัพย ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ
เปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคการบริหารสวนตําบลตากแดด ไดเล็ง เห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่ง เปน
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไม
ตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลตากแดดมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด
ความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให
เกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
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บริหารงานที่ดีจะชวยใหการดําเนิน งานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี มีความ
เป น ไปไดท างเทคนิค งบประมาณ และเงื่ อ นไขอื่ น ใดในระดั บ สู ง ก็ต ามแต ถ าการบริ ห ารจั ด การไม ดี การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บงั คับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัตหิ นาที่
เทศบาลตําบลปวไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน มาตรา 29 ในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวน
ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกีย่ วของเขาตรวจดูได
- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ
ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ
อื่นประกอบกัน
- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป
สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่สามารถ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลา
ที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ
ขอบัง คับหรือประกาศ เพื่อใชบัง คับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบัง คับ หรือ
ประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุง ยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการใน
เรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิ
สวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมิน ผลตาม
มาตร 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

-4ความคุมคาในภารกิจ ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติง านของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมิน โดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่
ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารเทศบาลตําบลปว พ.ศ.2558
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตอง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ทับซอน

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปว พ.ศ.2558
ขอ 5 ขา ราชการการเมืองทอ งถิ่นมีหนาที่ดํา เนิน การใหเ ปน ไปตามกฎหมาย เพื่อ รัก ษาประโยชน
สว นรวม เปน กลางทางการเมือ ง อํา นวยความสะดวกและใหบ ริการแกประชาชนตาม หลัก ธรรมาภิบ าล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ทับซอน

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปว พ.ศ.2558
ขอ 3 ขาราชการของเทศบาลตําบลปวทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒ นา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับเทศบาลตําบลปว วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว
เทศบาลตํ า บลป ว ในฐานะเป น องค ก รที่ ใ กล ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด โดยมี ห น า ที่ ใ นการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายไดการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนิน งาน
จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒ นาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้น เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส
และเปนธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว
เทศบาลตําบลปว จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปว เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใน
การประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธา
จากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด

-6ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
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3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่
สนั บ สนุน ให หน ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารเตรีย มความพรอ มด านข อ มูล ข า วสารเพื่ อ รองรั บ การประเมิ นผลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนดิน และการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ
อื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มี
ความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบตั ิงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก
ฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรง ใสหนวยงานภาครัฐที่กํา หนดภายใต พระราชบัญ ญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่น ๆ
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติง านที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการ
ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรง ใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ
โตแย งที่ไ มเป นธรรมโดยเปน การกํา หนดหลัก เกณฑแ ละขั้น ตอนการใหบ ริการการเลื อ กใชชอ งทางการ
ใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

-96. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่ง เปน การสะทอ นใหเห็น ถึง เปดเผย การตรวจสอบไดและการสง เสริมการเขาถึง ขอมูลขาวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติง านของหนวยงานโดยพิจารณาจาก
ระดั บ ความสมบู ร ณ ข องข อ มู ล ข า วสารและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การของหน ว ยงานภาครั ฐ ในเชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี
ความกาวหน าในดานขอ มูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติง านที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ม าตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี ก ารวั ด ค า ของความสมบู ร ณ ข อง
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑ
และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผล
การทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีร ะบบและกลไกการปฏิบั ติการเพื่ อรองรับ การตรวจประเมิน จากหนว ยงานภายนอก
(External Audit) ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริม
สิทธิการเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนา
ศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณความ
รับ ผิ ด ชอบและระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ป และพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ก ารของ
หนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
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ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชน
ผูมารับบริการ

วิธีการประเมิน

จากการให บริ การตามหลัก เกณฑ และขั้ น ตอนที่ หน วยงานกํ า หนดไวว ามี หรื อไม มีก ารให บริ การตาม
หลั ก เกณฑแ ละขั้ น ตอนที่กํ า หนดไวห รื อไม อยา งไรและพิ จ ารณาจากความหลากหลายในการใหบ ริ การแก
ประชาชนเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเปน
การสง เสริ มใหบุค ลากรมี ขวั ญ และกํ าลั ง ใจในการปฏิ บัติง านดวยความโปร ง ใสและยุ ติธรรม วิ ธีก ารประเมิ น
พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒ นาระบบการให คุณ ใหโทษ และการสรางขวัญ กําลังใจแก
บุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรใน
หนวยงาน
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานในภาพรวม เพื่ อ ให มี ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการ
กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมทั้งมี
การกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑตัวชี้วัดและ
วิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มี การจั ด แผนงานกิจ กรรม/โครงการส ง เสริ ม การมี ส ว นรว มของ ประชาชนในการติ ดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติง านของหนวยงานใหเปนที่รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
1. พิจ ารณาจากชองทางในการเผยแพรผ ลการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของหนวยงาน การจัดทํ า
รายงานผลการประเมิน การดํา เนิน การตามแผนปฏิบัติการประจําปพ รอมทั้ง วิเคราะหป ญ หาอุป สรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป

-112. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานที่ศู น ยข อมูลข าวสารของหนว ยงาน และทางเว็บ ไซตข องหนวยงานหลั กฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนด
ไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบัง คับใหกิจกรรมตางๆ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
วาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะ
แกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control)
การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานได
ปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ
ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน
ความปลอดภัยของพนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการ
เสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใช
จายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ
โครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ
โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒ นธรรม การสง เสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสํ าคัญ ความจํ าเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก
ประเด็นตอไปนี้
1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้ง นี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญ ของ
โครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม

-12เมื่อเปนเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวัง
ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก
ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด
เพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงาน
และผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยง
มาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดี
พออาจเปน สาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่
เรียกวา "สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้น
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิน่ ทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบ
ตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง
เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งผูบริหารมอง
ไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ
และทําการควบคุมได
กล า วโดยสรุป ได ว า การติ ด ตามและการควบคุ มเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของกระบวนการบริ ห ารและ
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตาม
ดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดัง กลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ
และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไ ม
สามารถควบคุมอะไรได
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายพลายชุมพล อยูเอนก)
นายกเทศมนตรีตําบลปว

