ระเบียบ/ขอบังคับ
ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ 4

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพขาราชการใน
การทางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสานึกในการใหบริการประชาชน สาหรับ
หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สาหรับคาวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 1(1)
"โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผูอื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทาใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบสาหรับตนเองหรือผูอื่น
ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนการกระทาผิดวินัย
อยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ
องคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่ราชการ
นั้นไมจาเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การ
พิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดารงตําแหนงใด
เปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ เชน
ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย
ผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการ
เพื่อนาไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวาประจาแผนกผูนั้นมี
หนาที่ราชการที่ตองนาเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนาเงินสงลงบัญชีและนาเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ
2.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทา
การตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทาการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการก็
ตอเมื่อไดกระทาโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะ
เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป

"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผูบังคับบัญชา มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
"ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน
การไดรับบริการ เปนตน
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทาใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทาดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหต นเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทาผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน ไลออกจากราชการ
การนาเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและดาเนินคดีอาญา
เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจา
คุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หากขาราชการผูใดกระทาผิดวินัย
ฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจาคุกและยึดทรัพย ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละ
เวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหาที่
ทาใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทาใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
ประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส
เป น ธรรม และสามารถตรวจสอบได เ พื่ อใหองคกรเปน หนว ยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ใหเกิดผลตาม
เปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ
ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน กลาวคือการบริหารงานที่ดีจะชวยใหการดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี มีความเปนไปไดทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการ
บริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน
หรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทาการของสวนราชการและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
-หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน
วาภารกิจใดมีความจาเปนหรือสมควรที่จะไดดาเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน

-หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ในการปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวน
ราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่สามารถกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกิน
สมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรค
หรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย
เวนแตกรณีมีความจาเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
-หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตร 9
(3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการ
ผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูนั้น
ประมวลจริ ย ธรรมของข า ราชการการเมื อ งท อ งถิ่ น ฝ า ยบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลยางใหญ
พ.ศ.2561
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดาเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยท รงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหสวนราชการประเมินโดย
คํ านึ งถึ งผลการปฏิ บั ติงานเฉพาะตัว ของขาราชการผูนั้น ในตําแหน งที่ป ฏิบัติป ระโยชนและผลสัมฤทธิ์ ที่
หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิน่ ฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางใหญพ.ศ.2558
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดาเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ พ.ศ. 2561
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลยางใหญทุกคน มีหนาที่ดาเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม
และดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลยางใหญ วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลยางใหญ
องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหนาที่ในการจัด
ทาแผนพัฒนาทองถิ่น การดาเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายไดการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดาเนินงาน จัดการบริการ
สาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสานึกของ
ขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม จึงสมควรใหมี
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลยางใหญ

องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลยางใหญ เพื่อเปน
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทาของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคาปรึกษาแนะนาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีนาใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลยางใหญ
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
เปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกากับความ
ประพฤติ ดังนี้
1.พึง่ ดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก

4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติของ
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความพรอม
ดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินและ
การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารของ
รัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการ
บริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดาเนินการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมทั้งการให การ
บริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนทั้งตอภาค
ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทางานอื่น ๆ จาก
เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการาเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใชชองทางผาน
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัว
แบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียมความพรอมใน
การรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทาและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่
สะทอนใหเห็นถึงการทาหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรมโดย
เปน การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการให
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทาระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดาเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดาน
ขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของกระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึง
ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกที่ มีความเปนอิสระการใหความรู ความเข าใจเกี่ย วกับการติดตามและประเมินผลและการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทางานของหนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก
1. การจัดทาหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก (External Audit)
ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปมาตรฐานความโปรงใสดาน
การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการ
รับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณความรับผิดชอบและระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัตกิ ารประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชนตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย
เชน การบริการตามลาดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปน
ตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ

วิธีการประเมิน

จากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแกประชาชนเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลาดับกอน -หลัง
การที่หน วยงานไดมีการกําหนดและดาเนินการเพื่อพัฒ นา ระบบการใหคุณให โทษและการจัดทากิจกรรมการ
เสริมสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและเกณฑ
มาตรฐานในการพิ จ ารณาให โ ทษแก บุ คลากรที่ ก ระทาความผิ ด ตามกฎระเบี ย บของราชการและจริ ย ธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การกําหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให คุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกาลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ
และตัวชี้วัดที่ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมทั้งมีการกําหนดวิธีการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัด ที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลั กเกณฑตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให
บุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทางาน
ของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหนวยงาน

กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป วิธีการ
ประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน ปฏิบัติการประจาป
ของหนวยงาน
1.พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทารายงานผลการ
ประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจําป
2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดาเนินการไปตามแผนที่กําหนดไว หรือ
ถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไป
ตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดาเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการใหโครงการ
ผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการ
ควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่
กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ ควบคุมและ
บํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของ
พนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การควบคุม
ทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการเสียคาใชจาย
ต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใชจาย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนาเขาของโครงการ
เพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุมกากับ
ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะตอง
ควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย หรือ
โครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจาเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็นตอไปนี้
1.เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการ
ติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของโครงการ หากไมมีการ
ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทาโครงการนี้ไป

2.ทําไม เมื่อเปนเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่
มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
3.ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการเสนอแนะ
เทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทาใหสามารถ
นําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆได
4. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกาลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิดเพื่อลงโทษ แต
เปนการแนะนาชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดี
มักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทาใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนา ชวยเหลือ
อีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
5. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพออาจเปน
สาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่เรียกวา "สายเกินแก"
ก็จะไมเกิดขึ้น
6. ทาใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น ผูบริหารจะ
มองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการปองกันแกไข
ไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนน
สายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
7.ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติโครงการตาง ๆ
มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคาที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง เชน คาวาพัฒนา
ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไม
อาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทาใหวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได
8.กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน ทาใหการดาเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการควบคุมนั้นเปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการทางานวาเปน
อยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกันใครหรือ
หนวยงานใดก็ตามที่จะทาหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไร

