
 

 

 
ประกาศเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

เรือง  ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพือ่ปองกันการละเวนการปฏบิตัิหนาที่ในภารกิจหลัก 
 

********************** 
  ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง คุณภาพขาราชการใน
การทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสานึกในการใหบริการประชาชน สําหรับหนวยงาน
ที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน  
  สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กาํหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวลกฎหมาย อาญา 
มาตรา 1 (1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 (แกไข 
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาท่ี" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการ ปฏิบัติอยางใดใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทาํใหผูอื่น เช่ือวามีตําแหนงหรือหนาที่ทัง้
ที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอื่น  
  ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนน้ัน มีหลักหรือองคประกอบที่
พึงพิจารณา 4 ประการ คือ  
  1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอก สถานที่
ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ หนาที่ราชการน้ันไม
จําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณา
วามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังน้ี  
  1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารง 
ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด  
  1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ. จัดทํา  
  1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา  
  1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ 
เชน ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึง่ไมมหีนาที่รบัสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาลอนามยั
ผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินน้ันมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการเพื่อ
นําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนน้ี ก.พ. วินิจฉัยวาประจําแผนกผูน้ันมีหนาที่
ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใช สวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
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  2.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  
  "ปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว  
  "ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบติัแตผูน้ันไมปฏิบติัหรอื งด
เวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่น้ันจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่  โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป  
  "มิชอบ" หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผูบังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม  
  3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได  
  "ผูอ่ืน" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูน้ันปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
  "ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสนิหรอืประโยชนอยางอื่นที่ มิใช
ทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน  
  "มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่น้ัน  
  4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมน้ันจะตอง 
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่ ราชการหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาไดวา 
ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 วาการ
ลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษ เปน ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมา
คืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/
ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและดาเนินคดีอาญา เน่ืองจากเปนความผิดมูลฐาน ตาม
มาตรา 3(5) แหง พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจา
พนักงาน ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติ 
หนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจาคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแต
สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
  หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูก ลงโทษไลออกสถานเดียว รวมท้ังอาจจําคุก 
และยึดทรัพย ดังน้ัน ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติเปน
สําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหาที่ทํา
ใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึง มือประชาชน
อยางแทจริง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกดิ ความโปรงใส เปนธรรม และสามารถ
ตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ใหเกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอ
ประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง  
  ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตามข้ึนอยูกับการบริหารงาน กลาวคือ การ
บริหารงานที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแต ละข้ันตอนของ
การดําเนินงาน และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจน้ันๆ จะออกแบบไวดีมีความเปนไปไดทางเทคนิค 
งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงานตามภารกิจน้ันก็ไมสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคได  
 



3 
 

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคบัใชตอผูที่ละเวนการปฏบิตัิหนาที่ 
 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังน้ี  
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
  หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ 
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได  
  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวน ภารกิจ
ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน  
  หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ใน การ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการ
ใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานน้ัน มีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. 
จะกําหนดเวลาแลวเสร็จ ใหสวนราชการน้ันตอง ปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับ
กับสวนราชการอื่น มีหนาที่ ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศน้ัน เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก 
ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
โดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปน
อยางย่ิงเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน  
  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตร 
9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดย คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูน้ันใน
ตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสมัฤทธ์ิที่หนวยงานที่ขาราชการผูน้ันสงักัดไดรบัจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน  
 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร และฝายสภาทองถ่ิน  
  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน และฝายสภาทองถ่ิน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดย 
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังน้ี  
  1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ  
  3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน  
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  4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
  5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
  7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
  8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ  
 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
  ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังน้ี  
  1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ  
  4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน  
  5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
  6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
  8) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
  9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
  10) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา ชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 

  ขอบังคับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหนาที่ในการ จัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการ ดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ 
การศึกษาของทองถ่ิน การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฉะน้ันเพื่อเปนการสรางจิตสาํนึกของขาราชการ
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อเปน 
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ใหมีความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทาํใหไดรับการ ยอมรับเช่ือถือและศรัทธา
จากประชาชนทั่วไปไวดังน้ี  
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  1. ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ  
  1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  
  1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง ราชการ  
  1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  
  1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด  
  2. การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคาปรึกษา  
  2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความ
เต็มใจ  
  2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ ครบถวน  
  3. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปน ประโยชนตอ
สวนรวม  
  3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย  
  3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีนํ้าใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน  
  3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
  4. การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม  
  4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม  
  4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่  
  5. การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง  
  5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง  
  5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  
  6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  
  6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน  
  6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง  
  6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ  
  7. ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
  7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
  7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
  

  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือ พนักงานสวน
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถ่ินโดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกากับความประพฤติ ดังน้ี  
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  1. พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ  
  2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ  
  3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก  
  4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา  
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  
  6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง  
  7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน  
  8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน  
  9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม  

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ 
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติของการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการ จัดเตรียมความพรอมดาน
ขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมาย  และมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมให
ประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และ
รวดเร็ว มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมี
ประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝาย  รวมทั้งการใหการบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความ
เทาเทียม  และมีมาตรฐานเปนหน่ึงเดียวมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต 
พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังน้ี   
  ประโยชนตอภาคประชาชน  
  1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆ 
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ  
  2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว  
  3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได  
  4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม  
  5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ ใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ  
  1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ.2540  
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  2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงข้ันตอน 
การดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ  
  3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ ตัวช้ีวัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใส เปนแบบประเมิน เพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย หรือเพื่อ
กิจการอื่น  
  5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ กลไก
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและ ตัวช้ีวัดความ โปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวม ของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานความโปรงใส การสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัด 
  มาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก  
  1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน  
  2. การจัดทาวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  
  3. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   
  4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาป  
  5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและ ตัวช้ีวัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  
  มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 
หนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัด ขอโตแยงท่ี
ไมเปนธรรมโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการ ใหบริการรวมไปถึง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 
ประการ ไดแก  
  1. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน  
  2. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  
  3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ  
  4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน  
  5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
  6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน  
  ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผยการตรวจสอบได   และการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของ 
ราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  
  การประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจาก ระดับความ
สมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี ความกาวหนาในดานขอมูล
ขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน  
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  การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและตัวช้ีวัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพฒันาระบบการประกัน คุณภาพภายในของหนวยงานการจัดใหมี
กลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ  การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ ติดตาม และประเมินผลการทางานของหนวยงานภาครัฐ
โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปรงใส  
  ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก  
  1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
  2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม  
  3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เปนอิสระ  
  4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หนวยงาน  
  5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐาน ความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการ สงเสริมสิทธิการ
เขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนาศักยภาพของ
ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบรหิารความโปรงใสและการจดัการความรูของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  กลไกลการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา จาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ หนวยงานเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน  
  1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
  2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน แผนปฏิบัติ
การประจําป  
  3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายในหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา 
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา  
  หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก 
ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทาง และระบบที่
หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ และอํานาจหนาที่ของ
หนวยงาน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ ถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ  

  วิธีการประเมิน  
  จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่หนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตาม 
หลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแกประชาชนเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน  
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  1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไว  
  2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน – หลัง  
  การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํา 
กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ และจริยธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งน้ีเพื่อเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและ ยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจากการ
กําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษ และการสรางขวัญกาลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน และ
พิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน   
  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมนิผลของหนวยงานโดยมีการกําหนด
หลักเกณฑและตัวช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  รวมทั้งมีการกําหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑ ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินให
บุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ  
  การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน  
  1. มีการจัดแผนงานกิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ในการติดตามและ 
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคมสาธารณะ  
  2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน การ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  
  กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบ 
โดยทั่วไป วิธีการประเมินพิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปของหนวยงาน  
  1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํา 
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติการประจําป  
  2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคล ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐาน ประกอบการ
ตรวจสอบขอมูลที่ตองการ  

  มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน  
  การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่ 
กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับใหกิจกรรมตางๆ 
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไม
เปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหาร จะตองดําเนินการอยางหน่ึงจะแกไขปรับปรุงให
การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะน้ันแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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  การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกันคือ  
  1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการ
ใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุมใหผล
ผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว เรียกวา การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในขอน้ี
รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวยคือ การควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไว  
  2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ โครงการ 
ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงานความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดานความ
ปลอดภัยของพนักงานดวย  
  3. การควบคุมดานการเงิน  (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย  (Cost – Control)  
การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งน้ีเพื่อใหโครงการเสีย
คาใชจายตํ่าสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  
  4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใช
จายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของโครงการ
เพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว  
  5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน  (Control  of  Techniques  or  Procedure)  ไดแก       
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานประเภทน้ัน ๆ  
โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย 
หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน  
  ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม  
  ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาได จาก
ประเด็นตอไปน้ี  
  1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว ประโยชนในขอน้ีนับวาเปนวัตถุประสงคที่ สําคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งน้ีเพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญ ของโครงการ 
หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการน้ีไปทําไม เมื่อเปนเชนน้ีการ
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุ สิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปน
กิจกรรมที่สําคัญย่ิงของผูบริหารโครงการ  
  2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทําให
สามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได  
  3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมน้ันไมใชเปนการจับผิด
เพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะน้ันผูนิเทศงานและผู
ควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา 
ชวยเหลืออีกแรงหน่ึง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน  
  4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียน้ันแตตนลักษณะของเหตุการณที่ เรียกวา “สาย
เกินแก” ก็จะไมเกิดข้ึน  
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  5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากโครงการน้ัน ทั้งน้ีในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมน้ัน 
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ ในการ
ปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการ ลักลอบตัดไมเถ่ือน
โดยใชถนนสายน้ันเปนเสนทางขนสง เปนตน  
  6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน โดยปกติ
โครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง  เชน 
คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายได
ชัดเจนไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําให
วัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนข้ึนเพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได  
  กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ 
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการควบคุมน้ันเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการทํางานวาเปน
อยางไรแลวก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ  และในทางกลับกันใครหรือ
หนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะน้ันก็ไมสามารถควบคุมอะไรได  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
      
      ประกาศ ณ วันที่  31  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  
 
 
 
            (นางสุชาดา   พันธนรา) 
       นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 


