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ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง
คุณภาพข้าราชการในการทํางานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซ่ือสัตย์สุจริต  การมีจิตสํานึกในการ
ให้บริการประชาชน  สําหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 สําหรับคําว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมาย
อาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าท่ี" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ผู้อ่ืน
เชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ี  ท้ังนี้  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพล
เรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานท่ีราชการหรือนอก
สถานท่ีราชการก็ได้  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการนั้นไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าท่ีราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหน้าท่ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
 1.3  พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ีราชการท่ีตนต้องรับผิดชอบ 
เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีรับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าท่ีรับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการ
รับฝากเป็นทางราชการเพ่ือนําไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.
วินิจฉัยว่าประจําแผนกผู้นั้นมีหน้าท่ีราชการท่ีต้องนําเงินส่งลงบัญชี  เม่ือไม่นําเงินส่งลงบัญชีและนําเงินไปใช้
ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 2.ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระทําลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรือ
งดเว้นไม่กระทําการตามหน้าท่ี  การท่ีไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทําการตามหน้าท่ีนั้นจะเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการก็ต่อเม่ือได้กระทําโดยเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี  โดยปราศจากอํานาจ
หน้าท่ีจะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่า



เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการส่วนจะเป็นความผิดฐาน
ใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
 "ผู้อ่ืน"  หมายถึงใครก็ได้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการท่ีราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งท่ีได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซ่ึงอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ี
มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมท่ีจะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ี
นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทําด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ซ่ึงหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เม่ือวันท่ี  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  ซ่ึงควรลงโทษ
เป็น  ไล่ออกจากราชการ  การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อน
โทษ  ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  
รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย์และดําเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุก
และยึดทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสําคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดด  ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทําให้ผลประโยชน์
ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดดมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินงาน
ให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 
 ความสําเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือ
การบริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่
ละข้ันตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้  ณ  ท่ีทํา
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้า
ตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรท่ีจะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ใน
การปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการท่ัวไป  ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  
มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ 
ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ีล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติ
ก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วน
ราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าท่ี
ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซํ้าซ้อน  
หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจําเป็น 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  
มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ความคุ้มค่าในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. กําหนด  มาตรา 47  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งท่ีปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ท่ี
หน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม  พ.ศ.2558 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่



  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดย
จะต้องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 
       ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม  พ.ศ.2558 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นมีหน้าที ่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื ่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  พ.ศ.2558 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 



  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  ร่วมกัน  พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

         ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมี
หน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การดําเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการดําเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   

 องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดด  จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ศรีโนนงาม  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม  ธํารงไว้ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อัน
จะทําให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้ดังนี้ 

 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความรู้  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง  และมุ่งม่ัน  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 
 ข้อ  2  การมีจิตสํานึกมุ่งบริการและให้คําปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ 
  2.2  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และ
ครบถ้วน 
 
 



 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 ข้อ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  6.1  ยึดม่ันในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม   
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงได้ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงดํารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 



 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะ
เป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ต่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการท่ี
หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมท้ังการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต้  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการทํางาน
อ่ืน ๆ จากเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใสท่ีแสดงให้เห็นถึงข้ันตอน
การดําเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 



 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 2.  การจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

 3.  การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าท่ีโดย  ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด
ข้อโต้แย้งท่ีไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ 
 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 6.  การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 



 การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็น
มาตรฐานเก่ียวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเป็น  การกําหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระการให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตาม  และประเมินผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) ท่ีเป็นอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเป็นการให้บริการตามแนวทาง
และระบบท่ีหลากหลาย  เช่น  การบริการตามลําดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
และอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  เป็นต้น  ท้ังนี้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และ
ถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

 

 

 

 



วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน – หลัง 
 การท่ีหน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทํา
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการกําหนด
รูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงานรวมท้ังการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และ
การสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  
ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ี  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 
 กําหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นท่ีรับทราบ
โดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผน  ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดทํา
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีพร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีให้เป็นท่ีรับรู้ของบุคคล
ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 



มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไปตามแผนท่ี
กําหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับให้
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเม่ือมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อกําหนดท่ีวางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีกําหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) 
และควบคุมให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality 
Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว้และให้เป็นไปตามกําหนดการ
โครงการ  ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost – Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ท้ังนี้เพ่ือให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการ
ใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนําเข้า
ของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การ
ควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว้  สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  
วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความสําคัญ  ความจําเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ี
สําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสําคัญ
ของโครงการ  หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะทําโครงการนี้ไป
ทําไม  เม่ือเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ
สิ่งท่ีมุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

 2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให้ซ่ึงจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก  ทําให้สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 



 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญ  เพราะฉะนั้นผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะนํา  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่
ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท่ี
เรียกว่า “สายเกินแก้”  ก็จะไม่เกิดข้ึน 

 5. ทําให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนข้ึน  โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คําท่ีค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง  เช่น  คําว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซ่ึงทําให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือ
แม้กระท่ังผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีถูกต้องได้  เม่ือมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมท้ังมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนข้ึน  
เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ทําให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายท่ีกําหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเม่ือมีการ
ติดตามดูผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ี
ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะทําหน้าท่ีควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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