
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



ค ำน ำ 
 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความชื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึก           
ในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ เพ่ือน าสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
ได้จัดท าคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้
ผู้บริหารในหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2562 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบโดยเคร่งครัดต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

๑.1 นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเป็นวาระส าคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ ระดับกระทรวง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน 
ทรัพยากรทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม พอเพียง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    
ข้อที่ ๑๐ เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ค าสั่งคณะรักษาความสบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗   
ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย               
๑2 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือการสนับสนุนปฏิรูปประเทศ มีค่านิยมร่วม คือ
ชื่อสัตย์ สามัคคีมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึด ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ และ (๓)
ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ใช้กลยุทธ์ "ธรรมาภิบาล" เป็นหลักในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และ ๑๒             
ที่ก าหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ คือ (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส                
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น และ (๓) มีการกระจายอ านาจที่
เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวตัวย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                  
ของหน่วยงานทุกระดับก าหนดค่านิยมร่วมคือ ชื่อสัตย์ สามัคคีมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส  
กลา้หาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
๑.๒ มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบด้วย
มาตรการปลูกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลัง
คุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดซ่องโหว่ ก าหนด
มาตรการ ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนองหรือผู้อ่ืน พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไข เพ่ิมติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2554) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความ
ว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พศ. ๒551 มาตรา ๘5 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริตเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนนั้นมีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ คอื 

1. มีหน้าที่... 
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๑. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการ

หรือนอกสถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติอาจปฏิบัติใน 
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย 
ระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

 ๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2559 

 ๑.๓ พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
    ๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตน

ต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงิน                 
แต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยมีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว
แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับ เงินว่า "ได้รับ
เงินไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่น าเงินส่ง
ลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิช อบ 
"ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" 
หมายความว่ามีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ หรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่ การที่ไม่
ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท า
โดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็น ความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
เป็นเรื่อง ๆ ไป "มิชอบ" หมายความว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 

๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโชน์ที่มิควรไ ด้ "ผู้ อ่ืน" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้ที่ โดยมิชอบ ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้รับอัน
เป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 
"มิควรได'้ หมายถึง ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือ 
ไม่นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจรในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์                 
ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 253๖ ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 
ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็น 
เหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร.๐๒๐๕/ว.๒ต๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๓๖ รวมทัง้อาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบั ติละเว้นการ
ปฏิบัติ...             ปฏิบัติ... 
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ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ หนึ่งปี 
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐาน
ทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจ าคุกและยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึง
ละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม
ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูง              
ก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการปฏิบัติงานตามการกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
1.3 มำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูล 
  เพ่ือให้การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการส าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการด า เนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังเป็นการปฏิบัติให้
เกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดระบบให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ โดยก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท า รวบรวมตรวจสอบและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

4. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่พิจารณาจัดท ารูปแบบ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยอยู่เสมอ 
รวมถึงสรุปสถิติข้อมูลและรายงาน สรุปผลการเข้าสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส าหรับสาธารณะ                
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ส าหรับให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่ง
มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับการงานด้านดังกล่าว น าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  

ค าจ ากัดความ 
1. การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
ซึ่งข้อมูลในการจัดท าข่าวได้มาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว การตรวจ 

ราชการ... 
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ราชการ ข้อร้องเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีแหล่งข่าวเป็นทีมบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ 

2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การน าข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ผลิ ตขึ้ น เผยแพร่สู่ ส าธารณชนโดยตรงผ่ านทาง เว็บ ไซต์ องค์การบริหารส่ วนต าบลแม่สาบ
(www.maesab.go.th) และผ่านสื่อมวลชนทางช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ อาทิ วารสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร โซเชียลมีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ค และผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.4 มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                        
ได้ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ  โดยก าหนดแนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  

1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
แม่สาบในการจัดท าแผน การจัดงานประเพณี โครงการงานวันส าคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยการลงทะเบียน  
3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน  
4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยมีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ  
5. เข้าร่วมการติดตามงาน หรือการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะมี

การแต่งตั้งภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้า
ร่วมในการจัดท าแผนงาน การประชาคม การวางแผนหรือการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 
1.5 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นไปตามหลักธรรมา  
ภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง... 
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จัดจ้างด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
ให้เป็นไป ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
ก าหนดแต่ละ ขั้นตอน ดังนี้  

(๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
(๓) ด าเนินการจัดหา  
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง  
(๕) การท าสัญญา  
(๖) การบริหารสัญญา  
(๗) การควบคุมและการจ าหน่าย  

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจดัจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ  

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น  
ความผิดทางวินัย 
 
1.6 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ อ ำนำจ หน้ำที่ ในกำรพิจำรณำต่ำง ๆ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่จะท าให้ขาดความเป็นกลาง 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
รวมถึงมาตรการภายในต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลใน
การใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ได้ก าหนดตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ในหัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอ านาจใน
การตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขต และมีเหตุผล 
สนับสนุนการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 
  1.ระดับผู้บังคับบัญชา การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้ 
   1.1 หลักข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นจะต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
จสอบ... 
 

1.2 หลักข้อกฎหมาย... 
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   1.2 หลักข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนที่เก่ียวข้องกัน 
   1.3 หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจ
ภายใต้หลักข้อเท็จจริงที่แสวงหาอย่างครอบคลุมรอบด้าน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
  2. ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากการปฏิบัติตามหลักข้อ 1.1 – 1.3 แล้ว ให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังต่อไปนี้อีก 
   2.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
  3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง 
  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
  5. ทุกส านัก/กอง ต้องส่งเสริมวิธีการต่าง ๆ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ การน าแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น 
 
1.7 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างาน           
ที่ดีตลอดจนช่วยสร้าง ความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ จึงด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ                   
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จึงก าหนด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  

2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
ด าเนินงานหรือ โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน  

3. ห้ามมิให้บุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ท าหน้าที่ทับซ้อน  
4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก 

ปฏิบัติ... 
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ปฏิบัติ คือ  

(1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบว่างาน เรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

(3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กัน (Removal) เช่น ลาออกจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น  

(4) เมื่อพบข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อป้องกนัการทุจริตต่อไป  

(5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- 
บาท หากสูง กว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
แนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน 

1. ตรวจสอบ ชื่อสกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู 

2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 

3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญ หรืออ่ืน ๆ 
 
1.8 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกทั้ง
ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ              
จึงได้ก าหนดมาตรการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์เพ่ือ
ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. ห้ามมิให้บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินอ่ืน 

 3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน
กัน 

 4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

- การเปิดเผยต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ             
ว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

การถอน... 
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- การถอนตัวออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์ทับซ้อน

กันให้ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่สาบทราบ 

-การรับของขวัญเป็นของเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
หากเกินกว่านั้นต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
1.9 มำตรำกำรในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
  ความเป็นมา  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 
แห่ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วน
บุคคล ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ ส่วนรวม ดังนี้ ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสถานะ เอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ 
เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม ที่ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน 
เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ ในทางทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ รัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้ กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่
หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ ด าเนินการตามหน้าที่ใน
สถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี  เป้าหมายเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไป พิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะที่
เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณา
ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปม ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้า
ไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการ
ส่วนรวมของรัฐ  
รูปแบบของกำรกระท ำที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรับของขวัญฯ และ
ผลจากการ รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการ             
ก าหนด นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์                  
ส าหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม   

การที่... 
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กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ท ำงำนพิเศษต่ำง ๆ โดยใช้เวลำในระหว่ำงที่จะต้องปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ  

1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วน
ได้เสียใน สัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ  

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว  

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการ ฯ นั้น ไปลงใน
พ้ืนที่ของตน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน  จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท า ต่าง ๆ                
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้ามด าเนินกิจการ ตามที่มาตรา 100 ได้ก าหนด
ห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับ  บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 
100 ได้ บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่
ได้ท าไว้กับ หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับ
สัมปทานหรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือ หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาใน
ลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติ ห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การ
ท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการด าเนินกิจการ ในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติ  ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ ด าเนินกิจการไว้ด้วย  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้

นั้นปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี  
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ…ฯลฯ  
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ 

อันมี ลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐผู้นั้น  

เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
*ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง 

โดยให้ ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น

จากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ             
จ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อืน่ใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย  

2. ประมวลกฎหมำยอำญำ  
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือ

ประโยชน์ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่สองพันบาท ถึงสองหมื่นบาท  

3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓  

ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กัน
ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม  

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดา เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร
บุญธรรม  

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ (๑) การลดราคา (๒) การรับความ
บันเทิง (๓) การรับบริการ  (๔) การรับการฝึกอบรม (๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล 
นอกเหนือ... 
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นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ที่ออก

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ

จากแต ่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ

ส่วนตัว มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ  จ าเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้นั้น 
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวนั้นไว้เป็น ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ                  
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันท ี 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือ
มูลค่ามากกว่า ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้
คืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตาม
ความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ (๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (๒) กรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน (๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ (๔) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. (๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว.สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภา ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้
ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา 
๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยใน
การที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด การวิเคราะห์
ความเสี่ยง 1. เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่า 

ประโยชน์... 
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ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 2. เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่
ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่ง
อาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 4. เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ ผลประโยชน์ได้ 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้า
หมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้แก่ราชการในราคาสูงขึ้น              
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อน โดย
การใช้ต าแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมือง  

กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์สาธารณะ  

มาตรการป้องกัน  
1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑใ์หม่ๆ   

3. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน า ไปสู่การทุจริต              
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ               
ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน  

4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิด ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้น การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต  

5. จัดประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน  

6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจาก
ความต้องการ ของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน และไม่เป็นการเอ้ือ ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  

7. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์และสาธารณูปโภคของ
ชุมชน ใน การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  

 
 
 
 
 

1.10 การประกาศ... 
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1.10 กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็น 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่
กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว              
จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบถือปฏิบัติและด าเนินการตาม
เอกสารดังนี้ 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องท่ีตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบโดยปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า 
อัญมณีอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน 
ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านันใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็น
การชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่
กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด
กับผู้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ                  
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย              
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

4. ผู้ที่กระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่
ทางราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
  5. พนักงานส่วนต าบล ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและ
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่
ดีในเรื่องการมีความชื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น
ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับ
บุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
พนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การรับแจ้ง... 
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8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้

มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับ
เรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองท่ี ส านักปลัด อบต.แม่สาบ 
๒. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าแม่สาบ 129 หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สาบ อ าเภอ

สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
๓. ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๔. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕200 03954   
๕. ทางเว็บไซต์ www.Borkaew.go.th ,Fackbook องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
6. ทาง QR CODE  
 
 

 

7. สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 08-7187-9191 
 

8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ที่
ให้ข้อมูลที่กระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่
สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ 
โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ
สืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจาก
การแจ้งเบาะแสร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วโดยตรงทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 

10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ทุกคนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์ปชั่น ให้ทุกคนใน
องค์กรได้รับทราบ 

10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว อาทิ ทางเว็บไซต์ www.Borkaew.go.th และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

 
1.11 การประเมินคุณธรรม... 

 

http://www.borkaew.go.th/
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1.11 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment) 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ความส าคัญและผลักดันให้              
การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี                
ธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมิน ITA เป็นระบบการประเมินการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยฟ้ืนฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิง
บวกในภาครัฐ ให้แก่ระบบราชการไทย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐนั้น ได้ก าหนด
องค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม ของประเทศไทย
เป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จาก 

(1) การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ 
(2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ 
(3) ลักษณะงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่าง ๆ  
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกกรรม 

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็น สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงาน แต่เป็นสิ่งที่ส าคัญต้องสร้าง ต้องท า
ให้เกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต่านการทุจริต              
ไม่ยอมรบัให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2. ... 
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บทที่ 2 
ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 

 
2.1 ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
 2.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  (1)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี                     
พ.ศ.2546 
  หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท า แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเดินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 
  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
  มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น
หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 
  หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด 
และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลา
แล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้น ต้องปฏิบัติก็ได้ 
  มาตรา 42 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพ่ือบังคับใช้กับส่วนราชการอ่ืน มี
หน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อเกิดความยุ่งยากซ้ าซ้อน 
หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป 
  มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณี
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึงท าให้ก าหนดเป็นความลับได้
เท่าท่ีจ าเป็น 
 
 
 

หมวด 8... 
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  หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม มาตรา 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการ
จัดให้มีการคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด 
  มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ื อประโยชน์ในการ
บริหารงานของบุคคล ให้ส่วนราชการประเมิน โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้น
ในต าแหน่งที่ปฏิบัติประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้นั้น 
 
  (2) ข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร 
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
  โดยที่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาต าบลบ่อแก้ว รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ท างานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพ่ือให้ข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความประพฤติที่ดี 
ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ไว้เป็นประมวลความประพฤติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริม
ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติ
เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป โดยทั่วกัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 จึงออกข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ฯ ดังต่อไปนี้ 
 

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ 1 ข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และ
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ข้อ 2 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ 
ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ 4 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
สุจริตเสมอภาคและปราศจาคอคติ 
  ข้อ 5 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ 6 ... 
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  ข้อ 6 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา
และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่ 
  ข้อ 7 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง 
  จรรยาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ 8 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและ
การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ด้วย 
  ข้อ 9 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแล             
เอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม 
  ข้อ 10 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่
ชอบรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ 11 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงละเว้นจากการน าผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน 
  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ 13 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อ
ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
  ข้อ 14 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ของบุคคลทั่วไป 
  ข้อ 15 ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกิดปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตาม
สมควรแก่กรณ ี
 

(3) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุ่งเน้นการประเมินความ

โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมิติการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในลักษณะ
ของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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ภาครัฐอันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้
ประชานมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็น
ธรรม และรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับ มาตรฐาน
การบริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้บริการแก่
ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตราฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงาน ภาครัฐที่ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชน์ทั้งต่อ
ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
 
ประโยชน์ต่อภำคประชำชน 

1)ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
กระบวนการท างานอ่ืน ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

1) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
2) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
3) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
4) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

1) มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้ 
เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

3) มีหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
  4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบ
ประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจ
ประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 
  5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใส การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน 5 ประการ 
ได้แก่ 
  1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

2.  การจัดท าวิสัยทัศน์… 
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  2.  การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน มาตราฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชนเป็นมาตราฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่
โดยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยมีตัวชี้วัดมาตราฐานความโปร่งใส ด้านการให้บริการประชาชน 6 ประการ ได้แก่ 
  1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชน 
  2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
  3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
  4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
  5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผยการตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมน์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นโดยมีการวัดค่าของความ
สมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและ
ประเมินผลเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกท่ีมี 
ความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตราฐานความ
โปร่งใส ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการ ได้แก่ 

๑. การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติตตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน 
๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นมาตรฐานในการ
เปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราการการจดัระบบและซ่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการ 

ความรู้... 
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ความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลวิธีการประเมินพิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงานงบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการ 
ปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้ที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผล
การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการ
ตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสม
กับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

 
วิธีกำรประเมิน 

จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการ
ให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน – หลัง 
การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและต าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษและการ

จัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเป็นการ
ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียร 
ในการปฏิบัติหน้ที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
และยุติธรรมวิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษ และ
การสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ
ให้คณุ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือให้มีติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบการติตตามและประเมินผลของหน่วยงาน
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแ พร่
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 

การจัดท ารายงาน... 
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การจัดท ารายงานผลการติดตามประเนผลการท างานของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมิน 
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม 
   และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคุม/สาธารณะ 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  

ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็น

ที่รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

๑. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินการตาแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข้อสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมลูที่ต้องการ 
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บทที่ 3 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
๓.๑ ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลเพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโชน์จากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกันผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้หมายที่ก าหนด
ไว้การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือเนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้โดยง่ายในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ
แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์กรเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กร 
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมา
ปฏิบัติงานซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
ส าคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมิน
คุณสมบัติของบุคคลซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรน าไปใช้ในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน 
และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้วการที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผลซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์กรต้องท าการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

มาตรฐานการปฏิบั ติงาน ส าหรับค าว่ ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับ
ใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนด
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่
ต้องปฏิบัติโดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ต้านด้วยกัน อาทิ  ต้นปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเกทจะออกมาใน
รูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท อาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 

 
 
 

3.2 วัตถุประสงค์... 
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3.2 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายสักษณ์อักษรที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรม/กระบนการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 

๒. เพ่ือใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ) ที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัย 
เพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 
๓.๓ ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับจากการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ซึ่งมีด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็นทางต้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

๓.๓.๑ ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการ

เปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับท่ีควรจะเป็นนั้นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

๓.๓.๒ ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานผู้ปฏิบั ติงานที่มี

ความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายามผู้ปฏิบัติงาน
จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

๓.๓.๓ ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไรช่วยให้ ไม่ต้อง

ก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้งท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชนต่อการเพ่ิมผลผลิต 

๓.๓.๔ ด้ำนกำรควบคุมงำน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการ ปฏิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายช่วยให้สามารถด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.๓.๕ ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์

ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตัวยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ท าได้กับ
มาตราฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

 
3.4 ขั้นตอนกำร... 
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3.4 ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 
    ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใด จาก

ต าแหน่งนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณงานคุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานซึ่งเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานหรือองค์กร 

๓. ประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

๔. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน 
    การปฏิบัติงานที่ก าหนตไว้ 
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเกณฑ์ของ  

มาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์ที่องค์กรมักก าหนตเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

 
๓.๕ ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไรและควร 
จะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐา น
ด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้

๒. คุณภาพของงานเป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อย
เพียงใดโดยส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 

๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐาน
ด้วยคุณภาพหรือปริมาณแต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
ดังนั้นการก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรและขวัญกาลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตามเพ่ือให้การก าหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหน่งงานต่าง ๆในองค์กรมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่าย
สามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้
เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
กล่าวคือ ควรต้องมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น การเปลี่ยนแปลง
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 

 
3.6 มาตรการ... 
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3.6 มำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตาม
แผนที่ก าหนตไว้หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับ
ให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฎว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็
จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

กำรควบคุมอำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 
 

๑ , การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของ
โครงการเพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตมที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ 
(Quantity  Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการ
ควบคุมคุณภาพ(Quality Control การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการ
ควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงกา โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตาม
ก าหนดการโครงการควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - 
Contr) การควบคุมทางต้นงบประมาณ (Budget Contol) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้โครการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดและมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การ
ควบคุมการใช้ จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็น
ปัจจัยน าเข้าของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ 
การควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานประเภท นั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 
ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม 

ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณา 
ได้จาก ประเด็นต่อไปนี้ 

1.เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็น
วัตถุประสงค์ที่ ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ถือเป็นหัวใจ ส าคัญของโครงการหากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะ
ท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่อเป็นเช่นนี้การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตง ๆ ที่จะช่วยประดับประคองให้
โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่วจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการช่วยประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของ 

 
2.ช่วยประหยัด... 
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๒. ช่วยประหยัดเวลาแลโครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

ให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลง ไปได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้
ประโยชน์กับโครงการอ่ืนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่
เป็นการจับผิดเพ่ือลงโทษแต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ
เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีก็จะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงานท าผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
กระตือรือรน้เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

๔. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการ 
ควบคุมไม่ตีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ตันลักษณะของ 
เหตุการณ์ที่เรียกว่า "สายเกินแก้ ก็จะไม่เกิดข้ึน 

๕. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติตตามและ
ควบคุมนั้นผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครการหลายประการจึงจะสามารถ
จัดหามาตรการในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 

๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจน
ขึ้นโดยปกติโครงการต่าง ๆ มักจะก าหนตวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้ย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะ
เป็นนามธรรมสูง เช่น ค าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดจนไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้หมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครการจะต้องมีการท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้นเพ่ือจะได้
สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการ
บริหารและกระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การ
ติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการยกกันอย่างอิสระ 
กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการและในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหนัที่ควบคุมก็ต้องมี
การติดตามก่อนเสมอมิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งมสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าระบบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                   
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีแนวทางปฏิบัติ
ตนตามจรรยาข้าราชการ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบ
คุณธรรม (Merit System) นั้น 
 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ก าหนดระบบการป้องกันการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน จึงประกาศเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามคู่มือ
ระบบการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 
 
 
 
       
       (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 


