042 มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน : มาตรการขับเคลื่อน(ระบบป้องกัน)

ประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เรื่ อง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ในภารกิจหลัก

**********************
ปัจจุบนั รัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการและเสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ห น้าที่ รวมทั้ง ปฏิ รูป ระบบบริ ห ารราชการโดยการ
ปรับปรุ ง คุณภาพข้าราชการในการทางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริ ต การมีจิตสานึ ก
ในการ ให้บริ การประชาชน สาหรับหน่ วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริ ต เช่น สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นต้น สาหรับคา
ว่า "ทุจริ ต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดนิ ยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 1(1)
"โดยทุจริ ต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ไข เพิ่มเติม
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริ ตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ ปฏิบตั ิอย่างใด
ในตาแหน่ งหรื อหน้าที่ หรื อปฏิบ ัติหรื อละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่ อาจทาให้ผูอ้ ื่น เชื่ อว่ามี
ตาแหน่ งหรื อหน้าที่ท้ งั ที่ตนมิ ได้มีตาแหน่ งหรื อหน้าที่ น้ นั หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหรื อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ในส่ วนของการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดย
ทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยทุจริ ต เป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง มีโทษ
ปลดออกหรื อไล่ออก การทุจริ ต มีหลักหรื อองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหน้าที่ราชการที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการ ผูม้ ีหน้าที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นสถานที่ราชการหรื อ
นอก สถานที่ราชการก็ได้ ในกรณี ที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบตั ิในสถานที่ราชการและ
การปฏิ บ ัติ หน้ า ที่ ร าชการนั้ น ไม่ จ าเป็ นจะต้อ งปฏิ บัติ ใ นวัน และเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิ บัติ ใ น
วันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรื อไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรื อระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุว่าผู ้
ดารงตาแหน่งใดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรื อการมอบหมายของผูบ้ งั คับบัญชา

-21.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็ นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่ องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับ
ฝากเงินจาก พยาบาลอนามัยผูม้ ีหน้าที่รับส่ งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่ วนตัว แต่มี
ลักษณะเป็ นการ รับฝากเป็ นทางราชการเพื่อนาไปส่ งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับ เงินว่า "ได้รับเงิน
ไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ. วินิจฉัยว่าประจาแผนกผูน้ ้ นั มีหน้าที่ ราชการที่ ตอ้ งนาเงินส่ งลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่ ง
ลงบัญชีและนาเงินไปใช้ ส่วนตัวถือเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
2.ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิ ชอบ
"ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ร าชการ" หมายความว่ า ได้มี ก ารกระท าลงไปแล้ว "ละเว้น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ร าชการ"
หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ตอ้ งปฏิบตั ิแต่ผูน้ ้ นั ไม่ปฏิบตั ิหรื องดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่
ปฏิบตั ิหรื องดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่น้ นั จะเป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทา
โดยเป็ นการจงใจที่ จ ะไม่ ป ฏิ บ ัติ ก ารตามหน้าที่ โดยปราศจากอ านาจหน้าที่ จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ยบหรื อข้อบังคับ แต่ถ ้าเป็ นเรื่ องปล่อยปละ ละเว้นก็ยงั ถื อไม่ ได้ว่าเป็ นการละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่
ราชการที่จะเป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการส่ วนจะเป็ นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งเป็ น
เรื่ องๆ ไป "มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
มติของคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของราชการหรื อทานองคลองธรรม
3. เพื่ อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ได้ป ระโยชน์ ที่ มิ ควรได้ "ผูอ้ ื่ น " หมายถึ งใครก็ ไ ด้ที่ จะได้รับ
ประโยชน์จากการที่ราชการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ "ประโยชน์" หมายถึง สิ่ งที่ได้รับอัน
เป็ นคุณแก่ผูไ้ ด้รับ ซึ่ งอาจเป็ นทรัพย์สิ นหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริ การ เป็ น
ต้น "มิควรได้" หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้าที่
นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริ ต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการหรื อไม่
นั้นจะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูก้ ระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริ ตหรื อมีจิตอันชัว่ ร้ายคิดเป็ นโจร ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์ที่ มิ
ควรได้ซ่ ึ งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผูอ้ ื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผูก้ ระทาผิดวินยั ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
ซึ่งควรลงโทษเป็ น ไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริ ตไปแล้วมาคืนหรื อมีเหตุอนั ควรปราณี อื่นใดไม่เป็ น
เหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสื อส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรั พย์ และด าเนินคดีอาญา เนื่ องจากเป็ นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็ นเจ้าพนักงาน
ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหรื อปฏิบตั ิละเว้นการ

-3ปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึง
สิ บปี หรื อปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ หากข้าราชการผูใ้ ดกระทาผิดวินยั ฐานทุจริ ต
ก็จะต้องถูกลงโทษไล่ ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจาคุกและยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้น
การทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นสาคัญ ให้สมกับการเป็ นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปั ญหาการละเว้นการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นปั ญหาที่ทาให้เกิดผลกระทบและความเสี ยหายต่อพี่นอ้ งประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง
ทาให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริ ง เทศบาลตาบลเมืองรามันห์มีเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การดาเนินงานให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็ นหน่วยงานในการ
ปฏิ บ ั ติ ง านตามภารกิ จ ให้ เกิ ด ผลตามเป้ า ประสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ความส าเร็ จหรื อล้ม เหลวของปฏิ บ ัติง านตามภารกิ จใด ๆ ก็ ตาม ขึ้ น อยู่กับ การบริ ห ารงาน กล่ าวคือการ
บริ หารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิ ทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่
ละขั้นตอนของการดาเนิ นงาน และในทางตรงข้ามแม้วา่ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิ ค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสู งก็ตามแต่ถา้ การบริ หารจัดการไม่ดี
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

ระเบียบ/ข้ อบังคับ ที่บังคับใช้ ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิ บ ัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิ บัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริ การประชาชนหรื อการติดต่อประสานงานระหว่างส่ วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ งจัดทา
แผนภูมิข้ นั ตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิ ดเผยไว้
ณ ที่ทาการของส่ วนราชการและในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
-หมวด 6 การปรั บ ปรุ ง ภารกิ จของส่ วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่ วนราชการจัด ให้มี ก าร
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็ นหรื อสมควรที่จะได้ดาเนิ นการต่อไปหรื อไม่ โดยคานึ งถึง
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ ค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
-หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา
37 ในการปฏิบตั ิราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริ การประชาชนหรื อติดต่อประสานงานในระหว่างส่ วนราชการ
ด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและ

-4ข้าราชการทราบเป็ นการทั่วไป ส่ วนราชการใดมิ ได้ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานใดและ ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลกั ษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรื อส่วนราชการได้กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็ จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็ นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็ จ
ให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบตั ิก็ได้ มาตรา 42 เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ความสะดวกรวดเร็ ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรื อประกาศ เพื่อใช้บงั คับกับส่ วน
ราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศนั้น เป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้เกิดความ
ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรื อความล่าช้า ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการอื่นหรื อไม่ เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไ ขให้เหมาะสมโดยเร็ วต่อไป มาตรา 43 การปฏิ บัติราชการในเรื่ องใด ๆ โดยปกติ ให้ถื อว่าเป็ นเรื่ อง
เปิ ดเผย เว้นแต่กรณี มีความจาเป็ นอย่า งยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ ความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนด
เป็ นความลับได้เท่าที่จาเป็ น
-หมวด 8 การประเมินผลการปฏิ บัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีก ารประเมิ นผลตาม
มาตร 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผูป้ ระเมินอิสระดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ส่ วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ
ความคุ ้ม ค่ าในภารกิ จ ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 47 ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมิน
โดยคานึ งถึงผลการปฏิบตั ิงานเฉพาะตัวของข้าราชการผูน้ ้ นั ในตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่
หน่วยงานที่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั สังกัดได้รับจากการปฏิบตั ิงานของข้าราชการผูน้ ้ นั
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ ายบริหาร เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562
ข้อ 5 ข้าราชการการเมื องท้องถิ่ น มีห น้าที่ ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่ อรัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ หารประชาชนตามหลักธรรมมา
ภิบาลโดยจะต้องยึดมัน่ ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้

-58) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562
ข้อ 5 ข้าราชการการเมื องท้องถิ่ น มี ห น้าที่ ดาเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่ อรัก ษา
ประโยชน์ ส่ วนรวม เป็ นกลางทางการเมื อง อานวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตาม หลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562
ข้อ 3 พนักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2) ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
7) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

-610) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี ร่ วมกัน พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

ข้ อบังคับเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ว่าด้ วยจรรยาพนักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เทศบาลตาบลเมื องรามันห์ ในฐานะเป็ นองค์กรที่ ใกล้ชิ ดกับประชาชนมากที่ สุ ด โดยมี
หน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ก ารพัฒ นาระบบข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารงาน พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของชุ ม ชนวาง
มาตรฐานการดาเนิ นงาน จัดการบริ การสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริ หารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นฉะนั้น เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีความโปร่ งใส และเป็ นธรรม จึงสมควรให้มีขอ้ บังคับว่าด้วยจรรยาพนักงาน
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ เพื่อ
เป็ นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบตั ิตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรม ธารงไว้ซ่ ึ งศักดิ์ ศรี และเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทัว่ ไปไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ความซื่ อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่ งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทาง
ราชการ
1.3 ปฏิ บ ัติห น้าที่ อ ย่างเต็ม กาลังความรู ้ ความสามารถ โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ข องทาง
ราชการเป็ นสาคัญ
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง และมุ่งมัน่ แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ข้อ 2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้ คาปรึกษา
2.1 ให้บริ การแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ
2.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว และ
ครบถ้วน
ข้อ 3 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมุ่งประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

-73.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาเร็ จตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามัคคี มีนา้ ใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นธรรม
4.1 ตัดสิ นใจบนหลักการ ข้อเท็จจริ ง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่า มีเหตุผล และไม่ฟมเฟื
ุ่ อยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา รู ้จกั พึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้ อง
6.1 ยึดมัน่ ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
ข้อ 7 ความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
7.1 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
อนุ สนธิ สัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น (ก.ถ.) ได้
กาหนดมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนัก งานจ้างขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งได้ป ระมวลขึ้ น จากข้อ เสนอแนะของผู บ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น
ข้า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ วนท้อ งถิ่ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้เป็ นหลัก การและแนวทางปฏิ บัติ ใ ห้
ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นโดยทัว่ ไปใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องกากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดารงตนให้ต้ งั มัน่ อยูใ่ นศีลธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ และมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริ การด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ ว มีอธั ยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลัก
4. พึงปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุม้ ค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และตนเองให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
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8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติข ้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้น การประเมิ น ความ
โปร่ งใสของหน่ วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิ ดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพและมิ ติข องการดาเนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ ข้อมู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ลักษณะของการจัดเตรี ยมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบตั ิ งานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นส่ วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ความโปร่ งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ อัน จะส่ งให้การพัฒ นาระบบบริ ห ารราชการแผ่นดิ น และการใช้สิ ทธิ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารของรัฐบาลที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางราชการและสื่ อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง
เป็ นธรรม และรวดเร็ ว มาตรฐานและตัวชี้ วดั ความโปร่ งใสหน่ วยงานภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริ หาร
จัดการที่มีคุณค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเป็ นกระบวนการที่หน่ วยงานภาครัฐได้ดาเนิ นการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตสามารถเปิ ดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ ายรวมทั้งการให้
การบริ การแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็ นหนึ่ งเดียวมาตรฐานและตัวชี้ วดั
ความโปร่ งใสหน่ วยงานภาครัฐที่ กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มี
ประโยชน์ท้ งั ต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้ รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการั บ บริ การด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
กระบวนการทางานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่ วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

-9ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครัฐ
1) มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ สอดคล้องกับความโปร่ งใสที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการดาเนินการที่สามารถเปิ ดเผยและตรวจสอบได้ท้ งั ในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มี หลักเกณฑ์ม าตรฐาน ตัวชี้ วดั แนวทางการประเมิ นผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้ วดั ดังกล่าวเป็ นตัวแบบในการประเมิ นตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4) หน่ วยงานภาครั ฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วดั ความโปร่ งใส เป็ นแบบประเมินเพื่ อ
เตรี ยมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรื อเพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริ หารจัดการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ถูกต้อง เป็ นธรรมและรวดเร็ ว มาตรฐานและตัวชี้ วดั ความ
โปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่แสดงถึงความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่ งใส การส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนและกระบวนการ
บริ หารจัดการของภาครัฐ โดยมีตวั ชี้วดั มาตรฐานความโปร่ งใสด้าน การบริ หารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่ โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พนั ธกิจและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5. การส่ งเสริ มการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการของหน่ วยงาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วดั ความโปร่ งใสด้านการให้บริ การแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่ งใสด้านการให้บริ การแก่ประชาชน เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่ อสั ตย์ สุจริตไม่ มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด
ข้ อโต้ แย้ งที่ไม่ เป็ นธรรมโดยเป็ น การกาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้ บริการการเลือกใช้ ช่องทางการ
ให้ บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วดั มาตรฐานความโปร่ งใสด้านการ
ให้บริ การแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริ การแก่ประชาชน

-102. การให้บริ การตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริ การที่เหมาะสมกับการให้บริ การ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องเรี ยนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุ ปผลการให้บริ การแก่ประชาชน
ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิ ดเผย การตรวจสอบได้และการส่ งเสริ มการเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดาเนิ นการของหน่วยงานภาครัฐใน
เชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น การปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัด
ค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีมาตรฐานความโปร่ งใสด้านการติดตาม
และประเมิ น ผล เป็ นมาตรฐานเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยให้ เห็ น ถึ ง ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยเป็ น การก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละตัว ชี้ ว ดั สาหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
หน่ วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่ วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีความเป็ นอิสระการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมี
ตัวชี้วดั มาตรฐานความโปร่ งใส ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบตั ิการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็ นอิสระ
4. การส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของ
หน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี มาตรฐาน
ความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็ นมาตรฐานในการเปิ ดเผยและการ
ส่งเสริ มสิ ทธิการเข้าถึงการรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒ นาศัก ยภาพของระบบข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การบริ ห ารความโปร่ งใสและการจัด การความรู ้ ข อง
หน่วยงานซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการ
ปฏิบตั ิการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ
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ปฏิบตั ิการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่ วนงานภายในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. มี ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ภายใต้ต ามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
3. มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของแต่ละส่ วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงานไปปฏิบตั ิในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริ การแก่
ประชาชนตามหลัก เกณฑ์ และขั้น ตอนที่ ก าหนดไว้โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บ ัติ ซ่ ึ ง เป็ นการให้ บ ริ ก ารตาม
แนวทางและระบบที่หลากหลาย เช่น การบริ การตามลาดับก่อน-หลัง หรื อการให้การบริ การที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ถูกต้องแก่ประชาชนผูม้ ารับบริ การ

วิธีการประเมิน
จากการให้บริ การตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดไว้วา่ มีหรื อไม่มีการให้บริ การตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรื อไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริ การแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริ การตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริ การภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริ การเรี ยงตามลาดับก่อน – หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนิ นการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทากิจกรรม
การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็ นการกาหนดรู ปแบบ
และเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการและ
จริ ยธรรมของหน่ วยงานรวมทั้งการสนับ สนุ นและให้รางวัลแก่ บุ คลากรที่ มีค วามขยันหมัน่ เพี ยรในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ท้ งั นี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความโปร่ งใส
และยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการกาหนดและดาเนิ นการเพื่อพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การ ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ที่ สะท้อนให้เห็นประสิ ทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงานของ
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หลักเกณฑ์ตวั ชี้วดั และวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน กาหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ ผลการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานให้เป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตามแผน ปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน
1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ว ยงาน การจัดทา
รายงานผลการประเมินการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี
2. มีการเผยแพร่ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้เป็ นที่รับรู ้ของบุคคล
ทั้ง ภายในและภายนอกหน่ วยงานที่ ศู น ย์ข้อ มูล ข่าวสารของหน่ วยงาน และทางเว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ตอ้ งการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานได้ดาเนินการไปตามแผนที่กาหนดไว้
หรื อถ้าจะให้ความหมายที่ช้ ีให้เห็นถึงบทบาทของผูค้ วบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็ นไปตามทิศทาง กรอบ หรื อข้อกาหนดที่วางไว้ ผูค้ วบคุมหรื อผูบ้ ริ หารจะต้องดาเนินการอย่าง
หนึ่ งจะแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามแผนดั ง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้ นแล้ ว แผนก็ จ ะไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

การควบคุมอาจแบ่ งตามลักษณะของสิ่ งที่ถูกควบคุมออกเป็ น 5 ประเภทด้ วยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบตั ิงาน (Product Control) เป็ นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ให้โครงการผลิตได้ปริ มาณตามที่ กาหนดไว้ในแผน เรี ยกว่า การควบคุมปริ มาณ (Quantity Control) และ
ควบคุ ม ให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้มี ล ัก ษณะและคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้เรี ย กว่าการควบคุม คุ ณ ภาพ (Quality
Control) การควบคุมในข้อนี้ รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริ มาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็ นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบตั ิงานตามวิธีที่กาหนดไว้และให้เป็ นไปตามกาหนดการ
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ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost – Control) การ
ควบคุ ม ทางด้า นงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุ ม ทางด้านบัญ ชี ต่ า งๆ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้
โครงการเสี ยค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็ นไปด้วยความบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็ นปั จจัยนาเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบตั ิงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุมกา
กับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบตั ิงานประเภทนั้น
ๆ โดยจะต้องควบคุ ม ทั้งเทคนิ ควิ ธีที่ ม องเห็ นและเข้าใจง่าย เช่ น โครงการพัฒ นาสังคม วัฒ นธรรม การ
ส่งเสริ มประชาธิปไตย หรื อโครงการพัฒนาชนบท เป็ นต้น
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้ จาก
ประเด็นต่อไปนี้
1. เพื่อให้แผนบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ประโยชน์ในข้อนี้ นับว่าเป็ นวัตถุประสงค์ที่
สาคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้ าหมายถื อเป็ นหัวใจ
สาคัญของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็ นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการ
นี้ไปทาไม เมื่อเป็ นเช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการ
บรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็ นกิจกรรมที่สาคัญยิง่ ของผูบ้ ริ หารโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิ ควิธีการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพให้ซ่ ึ งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลง
ไปได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กบั โครงการอื่น หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ได้
3. ช่วยกระตุน้ จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผูป้ ฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่ เป็ นการ
จับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็ นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็ จของโครงการเป็ นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู ้
นิเทศงานและผูค้ วบคุมงานที่ดีมกั จะได้รับการต้อนรับจากผูป้ ฏิบตั ิงาน ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกกระตือรื อร้น
เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบตั ิงานต่อสู้กบั ปัญหาอุปสรรคต่าง
ๆ ก็จะมีมากขึ้น

-144. ช่วยป้ องกันและความเสี ยหายรุ นแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม
ไม่ ดีพ ออาจเป็ นสาเหตุให้เกิ ดความเสี ยหายใหญ่ ห ลวงได้ และหากพบความเสี ยนั้น แต่ ต้น ลัก ษณะของ
เหตุการณ์ที่เรี ยกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
5. ทาให้พบปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุม
นั้น ผูบ้ ริ หารจะมองเห็นปั ญหาอันเป็ นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็ นเส้นทางขนส่ ง เป็ นต้น
6. ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้เห็นเป้ าหมายวัตถุประสงค์หรื อมาตรฐานของงานได้ชดั เจนขึ้น โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรื อใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็ น
นามธรรมสู ง เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุ ง กระตุน้ ยกระดับ ฯลฯ ซึ่ งทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หรื อแม้กระทัง่
ผูบ้ ริ หารมองไม่เห็นเป้ าหมายได้ชดั เจน ไม่อาจปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตาม
และควบคุมโครงการจะต้องมีการทาให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะ
ได้สามารถเปรี ยบเทียบและทาการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็ นเครื่ องมือสาคัญของกระบวนการบริ หารและ
กระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกัน มักจะใช้ควบคู่กนั ไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทางานว่าเป็ นอย่างไรแล้ว ก็ตอ้ งมีการควบคุมเพื่อปรับปรุ งปฏิบตั ิงานดังกล่าวให้ไปสู่ ทิศทาง
ที่ตอ้ งการ และในทางกลับกันใครหรื อหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ตอ้ งมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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