ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน

ของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

-1ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค ราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง คุณภาพ
ข้าราชการในการทางานโดยเน้ น ผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสั ตย์สุ จริต การมีจิตส านึกในการ ให้ บริการ
ประชาชน สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สานักงาน คณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น สาหรับคาว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับ
ที่กาหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อ
หน้าที่ " หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือ
ใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ในส่วนของ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา
85 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มี
โทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการ พลเรือนนั้น มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึง
พิจารณา 4 ประการ คือ
1) มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก สถานที่
ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับ ไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการนั้นไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก เวลา
ราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่า ผู้
ดารง ตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.จัดทา หรือที่ ก.ท. จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิ จ ารณาจากพฤติ นั ย ที่ ส มั ค รใจเข้ า ผู ก พั น ตนเอง ยอมรั บ เป็ น หน้ าที่ ร าชการที่ ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับ
ฝากเงินจาก พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มี
ลักษณะเป็นการ รับฝากเป็นทางราชการเพื่อนาไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงิน
ไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ. วินิจฉัยว่าประจาแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่ง ลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่ง
ลงบัญชีและนาเงินไปใช้ ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2)ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว

-2"ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ " หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
หรือ งดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น ไม่กระทาการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิ บัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอานาจ
หน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
"ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ มิใช่
ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
"มิควรได้"หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
4) โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษ เป็น ไล่ออก
จากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อน โทษ ตามนัย
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะ ถูกยึด
ทรัพย์และดาเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิ ดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ หากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูก ลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจ
จาคุก และยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสาคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทาให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้ อ งประชาชนทั้งทางอ้ อมและทางตรง ทาให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงร่วมกันในการดาเนินงานให้เกิดความ โปร่งใส เป็นธรรม และ
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ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงความสาเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่
กับการบริหารงาน กล่าวคือ การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจ
นั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มี ความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการ
บริหารจัดการไม่ดี การ ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ประชาชน
หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทา การของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ตรวจดูได้
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน ภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการ บริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของ ภารกิจและสถานการณ์
อื่นประกอบกัน
หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37 ใน การ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่ วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน
ราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ เป็นการ
ทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่
สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติ ก็ได้ มาตรา 42
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วน ราชการที่มีอานาจออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วน
ราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยเร็วต่อไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
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(3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา 47 ในการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่ อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดย คานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ หน่วยงานที่ข้าราชการ
ผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง พ.ศ.2561
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดย จะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถกู ต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง พ.ศ.2561
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

-55) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างสังกัดเทศบาลตาทาทุ่งหลวง พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๓ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ข้อบังคับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้การ พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการ ดาเนินงาน
จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฉะนั้น
เพื่อเป็นการสร้างจิ ตสานึ กของข้าราชการให้ส ามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบ

-6ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง ราชการ
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสาคัญ
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ข้อ 2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความ
เต็มใจ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ครบถ้วน
ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบั ติห น้ าที่โ ดยมุ่งประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลของงาน เพื่อให้ เกิดผลดี และเป็น ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีนาใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
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7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนด มาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
1) พึ ง ด ารงตนให้ ตั้ ง มั่ น อยู่ ใ นศี ล ธรรม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ และมี ค วาม
รับผิดชอบ
2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6) พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
7) พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
8) พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
9) พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ความโปร่ ง ใส
ของ หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมิติของการดาเนิน การตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการ ประเมินผล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนา
ระบบบริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ภาครัฐและ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมี

-8ความสอดคล้อง กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิ ทธิภ าพ โดยเป็น
กระบวนการที่ หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า
เทีย มและมี มาตรฐานเป็ น หนึ่ งเดี ย วมาตรฐานและตัว ชี้วั ด ความโปร่ง ใสหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ กาหนดภายใต้
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการทางาน อื่น ๆ
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ ใช้
ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลั กเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน การ
ดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ ตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ เตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม กฎหมาย
หรือเพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ กลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ ปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใส
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ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1) การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2) การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3) การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ ตัวชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่ งใสด้านการให้ บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้า ที่ ข อง
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด ข้อ
โต้ แย้ง ที่ไ ม่เ ป็นธรรมโดยเป็น การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้น ตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1) การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2) การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3) การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4) การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
5) การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6) การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
เปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับ ความสมบู ร ณ์ ของข้อ มูล ข่าวสารและขั้นตอนการดาเนิน การของหน่ว ยงานภาครัฐ ในเชิง คุ ณภาพที่ มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุ ณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์
ของ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น การกาหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ติดตาม และ
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5 ประการได้แก่
1) การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2) การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่เหมาะสม
3) การจั ดให้ มี ร ะบบและกลไกการปฏิ บัติ ก ารเพื่ อรองรั บ การตรวจประเมิ นจากหน่ว ยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
5) การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีมาตรฐาน ความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ ส่งเสริม
สิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา จาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความ
รั บ ผิ ดชอบและระยะเวลาตามที่ ก าหนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิ บัติ ก ารของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2) มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติ
การประจาปี
3) มีการประเมินการปฏิบั ติหน้าที่ของแต่ล ะส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทาง และ
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ และ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ ถูกต้องแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ
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จากการให้ บ ริ การตามหลั กเกณฑ์และขั้นตอนที่ห น่ว ยงานกาหนดไว้ว่า มีห รื อไม่ มีก ารให้ บริก ารตาม
หลั กเกณฑ์และขั้น ตอนที่กาหนดไว้ห รื อไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้ บริก ารแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน - หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกาหนด รูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการ และจริยธรรม
ของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ ยุติธรรม วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ และ การสร้างขวัญกาลังใจแก่
บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้ นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
ส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานในภาพรวม เพื่ อ ให้ มี ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน
รวมทั้งมีการกาหนดวิธีการประเมิน ผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1) มี ก ารจั ด แผนงานกิ จ กรรม/โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ ประชาชนในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การ
ติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน กาหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานให้ เป็ น ที่รั บ ทราบ โดยทั่ว ไป วิ ธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม แผน ปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน

-123) พิจ ารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน การจัดทา
รายงานผลการประเมินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
4) มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคล ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสารของหน่ว ยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่ว ยงานหลั กฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดาเนินการไปตามแผนที่ กาหนด
ไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้ กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ ปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร จะต้องดาเนินการอย่างหนึ่ง
จะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1) การควบคุมผลการปฏิบัติงาน ( Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ จัดการ
ให้ โ ครงการผลิตได้ปริ มาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ ( Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุม คุณภาพ ( Quality Control)
การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถ ผลิตผลงานได้
ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2) การควบคุมบุคลากร ( Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ
เจ้ าหน้ าที่ที่ป ฏิบั ติงานโครงการ โดยควบคุมให้ ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้และให้ เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการ ควบคุมและบารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3) การควบคุมด้านการเงิน ( Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย ( Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ ( Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4) การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ ( Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการ ใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดิ นตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนาเข้า ของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
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5) การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ( Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ ควบคุม
กากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบั ติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงาน ประเภทนั้น ๆ
โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพั ฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น
ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก ประเด็น
ต่อไปนี้
1) เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ สาคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสาคัญ ของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไป ทาไม เมื่อ
เป็นเช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ สิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย การ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป ได้มาก
ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
3) ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ จับผิดเพื่อ
ลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู้ นิเทศงานและผู้
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วย
แนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
4) ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่ เรียกว่า
"สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดขึ้น
5) ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ ใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการ ลักลอบ
ตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น
6) ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น โดย ปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น นามธรรม
สูง เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ แม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการ ติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบ
และทาการควบคุมได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการ

-14บริหารและ กระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตาม
และการ ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมี
การ ติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทาง
ที่ ต้องการ และในทางกลับกั นใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้

ที่ ลพ 54801/ว.49

สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
223 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล
อ.แม่ทา จ.ลาพูน 51170
5 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และติดประกาศคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เรียน กานันตาบลทาทุ่งหลวง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือสาหรับประชาชน

จานวน 1 เล่ม

ตามพระราชบั ญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ตามมาตรา 7 ได้กาหนดให้ “การกระทาใดต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน”
ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนลด
ต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
ดังนั้ น เทศบาลตาบลทาทาทุ่ งหลวง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสั มพันธ์คู่มือส าหรับ
ประชาชนของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และติดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในชุมชนของท่าน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
สานักปลัดเทศบาล
โทร. 053-574775 ต่อ 604

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน
---------------------------ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 มาตรา 7 กาหนดว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม
กับคาขอ........” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ นั้น
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
สาหรับประชาชน ดังนี้
1. ปัจจุบันเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งครอบคลุมงานบริการของ
เทศบาลเมืองสระแก้วที่มีการ “พิจารณาอนุญาต” จานวน 63 คู่มือ แยกเป็น
1.1 สานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน
จานวน 8 คู่มือ
1.2 กองคลัง
รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน จานวน 15 คู่มือ
1.3 กองช่าง
รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน จานวน 13 คู่มือ
1.4 กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน จานวน 23คู่มือ
1.5 กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบกระบวนงานให้บริการประชาชน จานวน 4 คู่มือ
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกคู่มือสาหรับประชาชนจากเดิม จะมีการแจ้งเวียนให้แต่ละสานัก/
กอง ทราบ เพื่อปฏิบัติต่อไป
2. เมื่อมีการให้บริการประชาชนในภารกิจที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้จัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนไว้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละสานัก/กอง ให้บริการประชาชนตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการและ
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
3. ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสานักปลัดและผู้อานวยการกองหรือผู้รักษาราชการแทนใน
ตาแหน่งดังกล่าว รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนที่สานัก/กอง รับผิดชอบดูแล

ในกรณีที่ปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มีการหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับ
ประชาชน ให้หัวหน้าสานักปลัดและผู้อานวยการกองหรือผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งดังกล่าว แล้วแต่กรณีมี
ส่วนผิดหรือบกพร่องในการหลีกเลี่ยงหรือละเลยดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรแก่หน้าที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่นั้น
4. ประชาชนผู้รับบริการสามารถร้องเรียนปัญหา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับ
ประชาชนได้ ตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
4.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
4.2 ทางอินเทอร์เน็ต http://www.thatoungluang.go.th
4.3 ทางโทรศัพท์ 0-5357-4775 โทรสาร 0-5357-4775 ต่อ 610
4.4 ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (โทรศัพท์ 0-5357-4775)
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานให้นายกเทศมนตรีทาทุ่งหลวงทราบทันที
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

คาสั่งเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ที่ 229 / 2561
เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน
……………………………
ตามที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้จัดทาประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือ
สาหรับประชาชน ตามแนวทางการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน เพื่อพัฒนาการป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน นั้น
ในการนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปิดประกาศ คือ
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
1. นางละอองดาว จันหาญ

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

สานักปลัดเทศบาล

.

ลพ 54801 /116

วันที่

5 มิถุนายน ๒๕61

.

เรื่อง การแจ้งประกาศมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน
เรียน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกอง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทุกท่าน
ด้วยเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้จัดทาประกาศมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือ
ส าหรั บ ประชาชน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ
จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือบริการสาหรับประชาชน
--------------------------------ตาม พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ได้กาหนดให้การกระทาที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคาขอในการมาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกสาหรับประชาชนที่ขอรับบริการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงจัดทาหนังสือคู่มือสาหรับงานบริการประชาชน
ขึ้น และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสาหรับงานบริการประชาชนได้ที่ http://www.thatoungluang.go.th
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

มีคู่มือสาหรับประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (ฉบับประชาชน) หน้าอาคารสานักงานเทศบาล

