
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : มาตรการขบัเคล่ือน(ระบบป้องกนั) 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 

เร่ือง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกจิหลกั 

********************** 
       ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้มาตรการเนน้หนกัเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค  
ราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมทั้ งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุง คุณภาพขา้ราชการในการทางานโดยเนน้ผลงาน การมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีจิตสานึก
ในการ ให้บริการประชาชน สาหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น ส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นตน้ ส าหรับค า
ว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 1(1) 
"โดยทุจริต" หมายความวา่เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผูอ่ื้น  
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ข เพิ่มเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าท่ี" หมายความว่า ปฏิบติัหรือละเวน้การ ปฏิบติัอย่างใด
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาให้ผูอ่ื้น  เช่ือว่ามี
ต าแหน่งหรือหน้าท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ทั้งน้ี เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสาหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  ในส่วนของการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดย
ทุจริต  การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง มีโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก การทุจริต มีหลกัหรือองคป์ระกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ คือ  
  1. มีหนา้ท่ีราชการท่ีตอ้งปฏิบติัราชการ ผูมี้หนา้ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการหรือ
นอก สถานท่ีราชการก็ได ้ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบงัคบัไวโ้ดยเฉพาะว่าตอ้งปฏิบติัในสถานท่ีราชการและ
การปฏิบัติ  หน้าท่ีราชการนั้ นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ  อาจปฏิบัติใน
วนัหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได ้การพิจารณาวา่มีหนา้ท่ีราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดงัน้ี  
  1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดหนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุว่าผู ้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองใด  
  1.2 พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
  1.3 พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา  
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  1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ท่ีสมคัรใจเขา้ผูกพนัตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ีราชการท่ีตนตอ้ง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ไดพ้ิจารณาเร่ืองประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีรับส่งเงินแต่ไดรั้บ 
ฝากเงินจาก พยาบาลอนามยัผูมี้หน้าท่ีรับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตวั แต่มี
ลกัษณะเป็นการ รับฝากเป็นทางราชการเพื่อนาไปส่งลงบญัชีโดยไดเ้ซ็นรับหลงัใบเสร็จรับเงินวา่ "ไดรั้บเงิน
ไปแลว้" เช่นน้ี ก.พ. วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผูน้ั้นมีหน้าท่ีราชการท่ีตอ้งน าเงินส่งลงบญัชี เม่ือไม่น าเงินส่ง
ลงบญัชีและน าเงินไปใช ้ส่วนตวัถือเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 

2.ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ  
"ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว  "ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" 
หมายความว่า มีหน้าท่ีราชการท่ีตอ้งปฏิบติัแต่ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัหรืองดเวน้ไม่กระท าการตามหน้าท่ี การท่ีไม่
ปฏิบติัหรืองดเวน้ไม่กระท าการตามหนา้ท่ีนั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการก็ต่อเม่ือไดก้ระท า
โดยเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี  โดยปราศจากอ านาจหน้าท่ีจะอ้างได้ตามกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคบั แต่ถ้าเป็นเร่ืองปล่อยปละ ละเวน้ก็ยงัถือไม่ได้ว่าเป็นการละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการท่ีจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดตอ้งพิจารณาขอ้เทจ็จริงเป็น
เร่ืองๆ ไป "มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม  
  3. เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้  "ผูอ่ื้น" หมายถึงใครก็ได้ท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากการท่ีราชการผูน้ั้นปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ "ประโยชน์" หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บอนั
เป็นคุณแก่ผูไ้ดรั้บ ซ่ึงอาจเป็นทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์น เช่น การไดรั้บบริการ เป็น
ตน้ "มิควรได"้ หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมท่ีจะไดรั้บประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
นั้น  
  4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่
นั้นจะตอ้งพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูก้ระท าดว้ยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอนัชัว่ร้ายคิดเป็นโจร ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ี มิ
ควรได้ซ่ึงหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ขา้ราชการผูอ่ื้นใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2536 ว่าการลงโทษผูก้ระท าผิดวินยัฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
ซ่ึงควรลงโทษเป็น ไล่ออกจากราชการ การน าเงินท่ีทุจริตไปแลว้มาคืนหรือมีเหตุอนัควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็น
เหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เน่ืองจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดหรือปฏิบติัละเวน้การ 
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ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงตอ้งระวางโทษจาคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ หากขา้ราชการผูใ้ดกระท าผิดวินยัฐานทุจริต 
ก็จะตอ้งถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมท้ังอาจจ าคุกและยึดทรัพย์ ดงันั้น ขา้ราชการทุกคนควรพึงละเวน้
การทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคญั ให้สมกบัการเป็นขา้ราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปัญหาการละเวน้การ
ปฏิบติังานซ่ึงเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่นอ้งประชาชนทั้งทางออ้มและทางตรง 
ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแทจ้ริง เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์มีเจตนารมณ์ร่วมกนัใน
การด าเนินงานใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อใหอ้งคก์รเป็นหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด  ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือการ
บริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นแต่
ละขั้นตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงขา้มแมว้า่การปฏิบติังานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี้ มี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดบัสูงก็ตามแต่ถา้การบริหารจดัการไม่ดี 
การปฏิบติังานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ท่ีบังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  

  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั ดังนี ้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
  -หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการดว้ยกนั  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจดัท า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว ้
ณ ท่ีทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้ตรวจดูได ้ 
  -หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรท่ีจะไดด้ าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลงัเงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกนั  
  -หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาขนมาตรา 
37 ในการปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหวา่งส่วนราชการ
ดว้ยกนั ใหส่้วนราชการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงานและประกาศใหป้ระชาชนและ 
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ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ  ก.พ.ร. 
พิจารณาเห็นวา่งานนั้น มีลกัษณะท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จได ้หรือส่วนราชการไดก้ าหนด 
ระยะเวลาแลว้เสร็จไว  ้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ีล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแลว้เสร็จ 
ให้ส่วนราชการนั้นตอ้งปฏิบติัก็ได ้มาตรา 42 เพื่อให้การปฏิบติัราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ใหส่้วนราชการท่ีมีอ านาจออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือประกาศ เพื่อใชบ้งัคบักบัส่วน
ราชการอ่ืน มีหน้าท่ีตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยาก ซ ้ าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเร่ืองใด  ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเร่ือง
เปิดเผย เวน้แต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของประเทศ ความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนด
เป็นความลบัไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น  

-หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจดัให้มีการประเมินผลตาม 
มาตร 9 (3) แลว้ ให้ส่วนราชการจดัให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 
ความคุ ้มค่าในภารกิจ  ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 47 ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมิน
โดยค านึงถึงผลการปฏิบติังานเฉพาะตวัของขา้ราชการผูน้ั้นในต าแหน่งท่ีปฏิบติั ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิท่ี
หน่วยงานท่ีขา้ราชการผูน้ั้นสังกดัไดรั้บจากการปฏิบติังานของขา้ราชการผูน้ั้น  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562  
  ขอ้ 5 ขา้ราชการการเมืองท้องถ่ิน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลกัธรรมมา  
ภิบาลโดยจะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 9 ประการ ดงัน้ี  
  1) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบ  
  3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทบัซอ้น  
  4) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั  
  6) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  
  7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
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8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมาหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

  9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์าร  
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562  
  ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลัก      
ธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 9 ประการ ดงัน้ี  
  1) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบ  
  3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทบัซอ้น  

4) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั  
  6) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  
  7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
  8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
  9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร  

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ พ.ศ.2562  
  ขอ้ 3 พนกังานเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ทุกคน มีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั 10 ประการดงัน้ี  
  1) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
  2) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบ  
  4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทบัซอ้น  
  5) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  6) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั  
  7) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  
  8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
  9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร  
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10) การสร้างจิตสานึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกนั พฒันา 

ชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมี
หนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การด าเนินการดา้นการเงิน การคลงั งบประมาณ การพสัดุ การจดัเก็บ
รายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการด าเนินงาน จดัการบริการสาธารณะ การศึกษาของทอ้งถ่ิน การบริหารงานบุคคลและพฒันา
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของขา้ราชการใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาพนักงาน
เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 

เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ จึงไดก้ าหนดขอ้บงัคบัจรรยาพนักงานเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์  เพื่อ
เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัตนของขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ให้มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นธรรม ธ ารงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของขา้ราชการ อนัจะท าให้ไดรั้บ
การยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทัว่ไปไวด้งัน้ี  
 ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  
  1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  
  1.2 ใชท้รัพยากรขององคก์รอย่างประหยดั และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  
  1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกาลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั  
  1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมัน่ แกไ้ขเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด  
 ข้อ 2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา  
  2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั
ดว้ยความเตม็ใจ  
  2.2 ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถว้น  
 ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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  3.2 ขยนั อุทิศตน และมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย  
  3.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามคัคี มีนา้ใจ เพื่อใหบ้รรลุภารกิจของหน่วยงาน  
  3.4 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
 ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
  4.1 ตดัสินใจบนหลกัการ ขอ้เทจ็จริง เหตุผลเพื่อความยติุธรรม  
  4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอยา่งมีเป้าหมาย พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง  
  5.2 ใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่ มเฟือยเกินฐานะของตนเอง  
  5.3 ปฏิบติัตามหลกัศาสนา รู้จกัพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  
 ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  
  6.1 ยดึมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  
  6.2 กลา้หาญ และยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
  6.3 ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนขา้ราชการ  
 ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
  7.1 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
  7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงได้ประมวลขึ้ นจากข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปใชย้ดึถือปฏิบติัเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติ ดงัน้ี  
  1. พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ  
  2. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ  
  3. พึงให้บริการดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดยยดึประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลกั  
  4. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งคุม้ค่า  
  5. พึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
  6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
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  7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
  8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  
  9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและมิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ใน
ลกัษณะของการจดัเตรียมความพร้อมด้านขอ้มูลข่าวสาร  เอกสาร หลกัฐานและระดับการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีสนบัสนุนให้หน่วยงานภาครัฐไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ อนัจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการและส่ือสาธารณะอ่ืนไดอ้ย่างกวา้งขวาง  ถูกตอ้ง 
เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคญั ต่อการบริหาร
จดัการท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่ายรวมทั้งการให ้
การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหน่ึงเดียวมาตรฐานและตวัช้ีวดั
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มี
ประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดงัน้ี  
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน  
  1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการด้านข้อมูล  ข่าวสารและ
กระบวนการท างานอ่ืน ๆ จากเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐ  
  2) สามารถรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งและรวดเร็ว  
  3) สามารถตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได ้  
  4) มีความเขา้ใจและมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลและสังคม  
  5) สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใชช่้องทางผา่น พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  
 1) มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานท่ีก าหนด ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  
 2) มีแนวทางในการบริหารจดัการภายในองค์กรท่ีสอดคลอ้งกับความโปร่งใสท่ีแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบไดท้ั้งในเชิงขอ้มูลและกระบวนการ  
 3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัดงักล่าวเป็นตวัแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
 4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอ่ืน  
 5) ไดส่้งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพฒันาระบบ
กลไกในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตวัช้ีวดัความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจดัการของภาครัฐ โดยมีตวัช้ีวดัมาตรฐานความโปร่งใสดา้น การบริหารงาน 5 ประการ ไดแ้ก่  
 1. การจดัท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน  
 2. การจดัท าวิสัยทศัน์พนัธกิจและแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน  
 3. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงาน  

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน  

มาตรฐานความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการท าหนา้ท่ีโดย ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด
ข้อโต้แย้งท่ีไม่เป็นธรรมโดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตวัช้ีวดัมาตรฐานความโปร่งใสดา้นการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 6 ประการ ไดแ้ก่  
 1. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการใหบ้ริการแก่ประชาชน  
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2. การใหบ้ริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบติั  

 3. การเลือกใชช่้องทางการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ  
 4. การจดัใหมี้ช่องทางและกลไกในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของประชาชน  
 5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ  
 6. การจดัทาระบบขอ้มูลทางสถิติและสรุปผลการใหบ้ริการแก่ประชาชน  
ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบไดแ้ละการส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบติังานของหน่วยงาน
โดยพิจารณาจากระดบัความสมบูรณ์ของขอ้มูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐใน
เชิงคุณภาพท่ีมีความกา้วหนา้ในดา้นขอ้มูลข่าวสาร หลกัฐานและความสามารถในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น การปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีการวดั
ค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังาน มีมาตรฐานความโปร่งใสดา้นการติดตาม
และประเมินผล  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวดัสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจดัให้มีกลไกการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมี
ตวัช้ีวดัมาตรฐานความโปร่งใส ดา้นการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแ้ก่  
 1. การจดัท าหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน  
 2. การจดัใหมี้ระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม  
 3. การจดัให้มีระบบและกลไกการปฏิบติัการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
(External Audit) ท่ีเป็นอิสระ  
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  
 5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของหน่วยงานตามแผนปฏิบติัการประจาปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเขา้ถึงการรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารของราชการการจดัระบบและช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการ

ปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการประจาปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนงาน งบประมาณ 
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ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี  และพิจารณาผลการ

ปฏิบติัการของหน่วยงานเกณฑม์าตรฐานการประเมิน  
 1. มีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนปฏิบติัการประจ าปี   
            2. มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบติัการประจาปี  
 3. มีการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนา
แผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลา  

หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัของหน่วยงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรและหน่วยงานไดมี้การให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเป็นการให้บริการตาม
แนวทางและระบบท่ีหลากหลาย เช่น การบริการตามลาดบัก่อน-หลงั หรือการให้การบริการท่ีเหมาะสมกบั
ภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และ
ถูกตอ้งแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ  

วิธีการประเมิน  
จากการให้บริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนดไวว้า่มีหรือไม่มีการให้บริการตาม

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑม์าตรฐานการประเมิน  
 1. มีการใหก้ารบริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ 
 2. มีการใหก้ารบริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
 3. มีการใหบ้ริการเรียงตามลาดบัก่อน – หลงั  
การท่ีหน่วยงานไดมี้การก าหนดและดาเนินการเพื่อพฒันา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจดัท ากิจกรรม
การเสริมสร้างขวญัและกาลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการก าหนดรูปแบบ
และเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรท่ีกระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและ
จริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวลัแก่บุคลากรท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวญัและกาลงัใจในการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส
และยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและดาเนินการเพื่อพฒันาระบบการให้  คุณ ให้โทษ 
และการสร้างขวญักาลงัใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพฒันาระบบ
การ ใหคุ้ณ/ใหโ้ทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อใหมี้ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพฒันาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัท่ี สะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของ 
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หน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวแ้ละมีการเผยแพร่ 
หลกัเกณฑต์วัช้ีวดัและวิธีการประเมินใหบุ้คลากร/สาธารณชนไดรั้บทราบ  
การจดัท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑม์าตรฐานการประเมิน  
 1. มีการจดัแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจดัเวทีประชาคม/สาธารณะ  
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน ก าหนดไวโ้ดยจะตอ้งมีการเผยแพร่ผลการประเมินผล
การปฏิบติังานของหน่วยงานให้เป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจดัทารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตามแผน ปฏิบติัการประจาปีของหน่วยงาน  
 1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน การจดัท า
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบติัการประจาปี  
 2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีให้เป็นท่ีรับรู้ของบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หลกัฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน  
การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระท าให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานไดด้าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
หรือถา้จะใหค้วามหมายท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาทของผูค้วบคุมชดัเจนขึ้นก็หมายถึง การบงัคบัให้กิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว  ้จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่าเม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบติังานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้ผูค้วบคุมหรือผูบ้ริหารจะตอ้งดาเนินการอยา่ง
หน่ึงจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้ นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

การควบคุมอาจแบ่งตามลกัษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกนั คือ  
 1. การควบคุมผลการปฏิบติังาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจดัการ
ให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน  เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวเ้รียกว่าการควบคุม  คุณภาพ  (Quality 
Control) การควบคุมในขอ้น้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดว้ย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดป้ริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
 2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานโครงการ โดยควบคุมใหป้ฏิบติังานตามวิธีท่ีก าหนดไวแ้ละใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ 
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โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวญัพนักงาน  ความประพฤติ ความสานึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมดา้นความปลอดภยัของพนกังานดว้ย  
 3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost – Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ  ทั้ งน้ีเพื่อให้
โครงการเสียค่าใชจ่้ายต ่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม  
 4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแ้ก่ การควบคุมการใชจ่้าย
ทรัพยากรประเภทวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจยันาเขา้ของ
โครงการเพื่อใหเ้กิดการประหยดัในการใชท้รัพยากรดงักล่าว  
 5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบติังาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแ้ก่ การควบคุมกา
กบัดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาท่ีก าหนดไว้ สาหรับการปฏิบติังานประเภทนั้น 
ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้ งเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม วฒันธรรม การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพฒันาชนบท เป็นตน้  
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม  
 ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี ้ 
 1. เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ประโยชน์ในขอ้น้ีนับว่าเป็นวตัถุประสงค์ท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งน้ีเพราะวตัถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจ
ส าคญัของโครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัแลว้ เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการ
น้ีไปท าไม เม่ือเป็นเช่นน้ี การติดตามและควบคุมการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคบัประคองให้โครงการ
บรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวงัดงักล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิง่ของผูบ้ริหารโครงการ  
 2. ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพให้ซ่ึงจะสามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายของโครงการลง
ไปไดม้าก ท าให้สามารถน าทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กบัโครงการอ่ืน  หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 
ได ้ 
 3. ช่วยกระตุน้ จูงใจ และสร้างขวญักาลงัใจให้ผูป้ฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จบัผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคญั  เพราะฉะนั้นผู ้
นิเทศงานและผูค้วบคุมงานท่ีดีมกัจะไดรั้บการตอ้นรับจากผูป้ฏิบติังาน  ทาให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกกระตือรือร้น 
เพราะมีพี่เล้ียงมาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหน่ึง ขวญักาลงัใจท่ีจะปฏิบติังานต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ก็จะมีมากขึ้น  

 
 



-14- 
 4. ช่วยป้องกนัและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โครงการบางโครงการถา้มีการควบคุม
ไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของ
เหตุการณ์ท่ีเรียกวา่ “สายเกินแก”้ ก็จะไม่เกิดขึ้น  

5. ท าให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากโครงการนั้น ทั้งน้ีในขณะท่ีทาการติดตามและควบคุม
นั้น ผูบ้ริหารจะมองเห็นปัญหาอนัเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจดัหา
มาตรการในการป้องกนัแกไ้ขไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น โครงการสร้างถนนเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดาร อาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาการลกัลอบตดัไมเ้ถ่ือนโดยใชถ้นนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นตน้  
 6. ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ห็นเป้าหมายวตัถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานไดช้ดัเจนขึ้น โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มกัจะก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายไวอ้ย่างหลวม  ๆ หรือใช้คาท่ีค่อนขา้งจะเป็น
นามธรรมสูง เช่น ค าว่าพฒันา ขยาย ปรับปรุง กระตุน้ ยกระดบั ฯลฯ ซ่ึงทาให้ผูป้ฏิบติังาน หรือแมก้ระทัง่
ผูบ้ริหารมองไม่เห็นเป้าหมายไดช้ดัเจน ไม่อาจปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีถูกตอ้งได้ เม่ือมีการติดตาม
และควบคุมโครงการจะตอ้งมีการท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชดัเจนขึ้น เพื่อจะ
ไดส้ามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได ้ 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า การติดตามและการควบคุมเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายท่ีก าหนดไวก้ารติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั มกัจะใช้ควบคู่กนัไม่ไดมี้การแยกกนัอย่างอิสระ กล่าวคือเม่ือมีการ
ติดตามดูผลการท างานวา่เป็นอย่างไรแลว้ ก็ตอ้งมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบติังานดงักล่าวใหไ้ปสู่ทิศทาง
ท่ีตอ้งการ และในทางกลบักนัใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะท าหนา้ท่ีควบคุมก็ตอ้งมีการติดตามก่อนเสมอ 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได ้ 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั  
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี  23  เดือน   มกราคม     พ.ศ. 2562 
 
                      นิรัตน์ เสมอภาพ 
       (นายนิรัตน์  เสมอภาพ)  
           นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 

 


