
บทที่ 4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น 

การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก 
 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง คุณภาพ
ข้าราชการในการท า งานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสานึ กในการให้บริการ
ประชาชน ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
  ส าหรับค าว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบั บที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในต า แหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการป ฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท า ให้ผู้อื่น
เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  เป็น
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
นั้น มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ 
  1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ  อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก า หนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย ระบุว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2 พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที ่ก.พ. จัดท า 
 1.3 พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4 พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้ าผูกพันตนเอง  ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รบัผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณา เรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะ
เป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพ่ือน า ไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  “ได้รับเงินไปแล้ว ” 
เช่นนี้ ก.พ. วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน า เงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน า
เงินไปใช้ส่วนตัวถือ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 



  2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 “ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
 “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ” หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
หรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท า การตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท า โดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจ
หน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใด
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป 
  “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 “ผู้อื่น” หมายถึง ใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 
 “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 
 “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ  ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น 
 4. โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท า ใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชกา รหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท า ด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ
วันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออก
จากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัย
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึด
ทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา 157 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถ านเดียว รวมทั้งอาจจ าคุก
และยึดทรัพย์  ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้เล็งเห็นความส า คัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์
ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต า บลส าโรงจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด า เนินงานให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 



 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ  ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือ 
การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด า เนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่
ละขั้นตอนของการด า เนินงาน และในทางตรงข้าม  แม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ  จะออกแบบไว้ดี  มี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 

  - หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท า แผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด า เนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ ที่ท า
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจดูได ้
  - หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจ า เป็นหรือสมควรที่จะได้ด า เนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 - หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา  ๓๗ ในการ
ปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็น
การทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ  ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มี
ลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก า หนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร.
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องป ฏิบัติก็ได้ 
มาตรา๔๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็ว  ให้ส่วนราชการที่
มีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้า  ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา ๔๓ 
การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ  โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ า เป็นอย่างยิ่ งเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
 
 
 
 



 - หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  
มาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด า เนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา ๔๗ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดย
ค านึงถึงผลการปฏิบัติงาน เฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต า แหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง พ.ศ. 255๘ 
 

  ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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255๘ 
 

 ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด า เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง พ.ศ. 255๘ 
 

  ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต า บลส าโรง  ทุกคน มีหน้าที่ด า เนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้ 

1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10) การสร้างจิตส า นึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน พัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการ
ด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น   ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส า นึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจ รรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง 
  องค์การบริหารส่วนต า บลส าโรง  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจ รรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต า บล
ส าโรง  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยช น์สูงสุดแก่ทาง

ราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก า ลังความรู้ ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

เป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

 
 



  ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 
  ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
  3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
  ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
  ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่ น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยทัว่ไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤต ิดังนี้ 
  1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 



  7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
  9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิต ิคือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และ
มิติของการด า เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนา รมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และ สื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี  ประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐ ได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วั ดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก า หนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
  1. ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  ๑) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการ
ท างานอ่ืนๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
  ๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 
  ๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของ หน่วยงานภาครัฐได้ 
  ๔) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
  ๕) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด า เนินการในกิจกรรมต่างๆ  ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  ๑) มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้อง  กับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและ ตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
  ๓) มีเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล  และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 



  ๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ  โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรั บการตรวจประเมินของ  หน่วยงานที่มีอ า นาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 
  ๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก  ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการตรวจสอบการใช้อ า นาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วย งานที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส 
 
 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 
  ๑. การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  ๒. การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  ๓. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ๔. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 
  ๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
 
 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท า หน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีก ารเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
ทีเ่หมาะสมกับการให้บริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประช าชน  โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่ 
  ๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
  ๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
  ๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
  ๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  ๖. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 
  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล  ข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อ า นาจรัฐของภาคประชาชน  ตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของ  หน่วยงาน โดยพิจารณา
จากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและข้ันตอนการ  ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้ อมูลข่าวสาร  หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพที ่เพ่ิมข้ึน 
 



  การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส า หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน การจดัให้มีกลไกการ ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตาม และประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 
  ด้านการติดตามและประเมินผล ๕ ประการ ได้แก่ 
  ๑. การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
  ๒. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
  ๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจ  ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
  ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  ๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม แผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่ งใส และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
  กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณ ความ
รับผิดชอบ และระยะเวลาตามที่ได้ก า หนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  ๑. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงาน  ภายในหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีภายใต้ตาม  กรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 
 
  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยง าน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย  เช่น การบริการตามล า ดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิ จและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 
 
 



วิธีการประเมิน 
  จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่หน่วยงาน  ก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการ ตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก า หนดไว้หรือไม่  อย่างไร  และพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  ๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
  ๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๓. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน-หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการก า หนดและด า เนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให้คุณ  ให้โทษ และการจัดท า
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก า หนด
รูปแบบและเกณฑ ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท า ความผิดตามกฎระเบียบของ  ราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงาน  รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ี  มีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมี ขวัญและก า ลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม วิธีการประเมิน พิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้  คุณ ให้โทษ และการ
สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/
ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน  
โดยมี การก า หนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ /ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  รวมทั้งมีการก า หนดวิธีการประเมินผลตามหลักเก ณฑ์และตัวชี้วัดที่ก า หนดไว้ และมีการเผยแพร่  
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินให้บุคลากร /สาธารณชนได้รับทราบ  การจัดทารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  ๑. มีการจัดแผนงาน  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนใน การติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
  ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน 
 
  ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  หน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการป ฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท า
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ 
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
 
 
 



มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท า ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด า เนินการไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก า หนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  เมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตาม
แผน ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด า เนินการ
อย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ 
  1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก า หนดไว้ในแผน  เรียกว่า การควบคุมปริมาณ  (Quantity Control) 
และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก า หนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ  (Quality 
Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
  2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติง านโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก า หนดไว้ และให้เป็นไปตามก า หนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
  3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย  (Cost - Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน า เข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
  5. การควบคุมเทคนิควิธีก ารปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมก า กับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบั ติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก า หนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม 
การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 
 
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
  ความส าคัญ ความจ า เป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส า คัญ
ของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไปท า ไม 
เมื่อเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ  ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่
มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
  2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  
ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได ้



  3. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส า คัญ เพราะฉะนั้น  ผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ี
เลี้ยงมาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ก็จะมีมาก
ขึ้น 
  4. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม ไม่ดี
พออาจเป็นส า เหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท่ี
เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 
  5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมา จากโครงการนั้น  ทั้งนี้ ในขณะที่ท ากาติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 
  6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ 
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ามายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซ่ึงท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุม โครงการ
จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ  ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบ
และท าการควบคุมได้ 
  กล่าวโดยสรุปได้ ว่า การติดตามและการควบคุมเป็ นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้  การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอยู่ อย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการท างานว่ าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่ าวให้ไปสู่ทิศทางท่ี
ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่ วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้ าที่ควบคุมก็ต้ องมีการติดตามก่ อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไมส่ามารถควบคุมอะไรได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


