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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 

  จำกบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมำตรำ 67 
ภำยใต้บังคบัแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  1. จัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
  2. รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
  7. คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญหำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่รำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณ หรือบุคลำกรให้ตำมควำม
จ ำเป็นและสมควร 
 

  ตำมบทบำทภำรกิจของส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 
พระรำชบัญญัติต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ .ศ. 2552 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ 
มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 ก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลกำร
บริหำรและปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ โดยจัดท ำ
คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดด มีเป้ำประสงค์ในกำรน ำมำตรกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินกำรซึ่งบ่งชี้ว่ำ
กระบวนกำรวิธีกำรจัดท ำแผนหรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพียงใด 
  คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำนทั้งกับ
หัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำเป็น
ระบบและครบถ้วน 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)  
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
 ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนกำรนั้น 
 มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลำยคน 
 สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 
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วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำนได้มีโอกำสทบทวนภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนของตนว่ำยังคงมุ่งต่อจุด
ส ำเร็จขององค์กำรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอำจท ำให้หน่วยงำนต้องให้
ควำมส ำคัญแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำ/ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนหรือจุดส ำเร็จของกำรท ำงำนของ
แต่ละงำนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้
มำตรฐำนกำรท ำงำน/จุดส ำเร็จของงำนนี้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนต่อไปด้วย 
  3. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบควำมคำดหวัง
อย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรท ำงำนในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชำจะวัดควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งย่อมท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนให้ตรงตำมที่หน่วยงำนต้องกำรได้และส่งผลให้เกิดกำร
ยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิ่งขึ้น เพรำะทุกคนรู้ล่วงหน้ำแล้วว่ำท ำงำนอย่ำงไรจึงจะถือได้ว่ำมีประสิทธิภำพ 
  4. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร เพ่ือให้
หัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำที่มีจุดวัดควำมส ำเร็จที่แน่นอน
เดิ่นชัด หัวหน้ำงำนจึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัติงำน 
  ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ 
  1. กำรก ำหนดจุดส ำเร็จและกำรตรวจสอบผลงำนและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน 
  2. เป็นข้อมูลในกำรประเมินค่ำงำนและจัดชั้นต ำแหน่งงำน 
  3. เป็นคู่มือในกำรสอนงำน 
  4. กำรก ำหนดหน้ำที่กำรงำนชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน 
  5. กำรควบคุมงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
  6. เป็นคู่มือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  7. กำรวิเครำะห์งำนและปรับปรุงงำน 
  8. ให้ผู้ปฏิบัติงำนศึกษำงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 
  9. กำรงำนแผนกำรท ำงำน และวำงแผนก ำลังคน 
  10. ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบข้ันตอนและสำยงำนท ำให้บริหำรงำนได้ง่ำยขึ้น 
  11. สำมำรถแยกแยะล ำดับควำมส ำคัญของงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้ 
  12. สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนใหม่ที่จะรับได้ง่ำยขึ้นและตรงมำกขึ้น 
  13. ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งข้ึนได้ 
  14. ยุติควำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน 
  15. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้ 
  16. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
  17. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้ 
  18. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยกับผลงำนและปริมำณก ำลังคนของหน่วยงำนได้ 
  19. ผู้บังคับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
  20. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมส ำหรับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียนคู่มือ 
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ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มตี่อผู้ปฏิบัตงิำน 
  1. ได้รับทรำบภำระหน้ำที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. ได้เรียนรู้งำนเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่/หรือผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน 
  3. ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน 
  4. ได้รับรู้ว่ำผู้บังคับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็นตัวประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  5. ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน 
  6. สำมำรถช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันได้ 
  7. เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกข้ึน ท ำงำนด้วยควำมสบำยใจ 
  8. ไม่เก่ียงงำนกัน รู้หน้ำที่ของกันและกันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน 
  9. ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ำมำรปรับปรุงงำนได้  
  10. ได้เรียนรู้งำนของหน่วยงำนได้ท้ังหมด ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้ 
  11. มีขั้นตอนในกำรท ำงำนที่แน่นอน ท ำให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 
  12. รู้จักวำงแผนกำรท ำงำนเพ่ือให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย  
  13. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรวิเครำะห์งำนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 
  14. สำมำรถแบ่งเวลำให้กับงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
  15. รู้ขอบเขตสำยกำรบังคับบัญชำท ำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึ้น 
  16. ได้เห็นภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกข้ึน 
  17. สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เพรำะมีสิ่งที่อ้ำงอิง 
  18. ได้รับรู้ว่ำตนเองต้องมีกำรพัฒนำอะไรบ้ำงเพ่ือให้ได้ตำมคุณสมบัติที่ต้องกำร 
  19. ได้เรียนรู้และรับทรำบว่ำเพ่ือนร่วมงำนท ำอะไร เข้ำใจกันและกันมำกข้ึน 
  20. ได้รับรู้ว่ำงำนที่ตนเองท ำอยู่นั้นส ำคัญต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกิดควำมภำคภูมิใจ 

ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีชื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท   (ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 
2559 มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งสิ้น 5,334 แห่ง) 
 
รูปแบบองค์กำร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
  1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน
หมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น กรณี
ที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน และในกรณีมี
เพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละสำมคน 
  2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
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กำรบริหำร 
  กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 คน และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ซึ่งเรียกว่ำ 
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 
  2. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก 
   - กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและท่ีสำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด 
               ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   - ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย 
  3. มีหน้ำที่ท่ีอำจท ำกิจกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ 68 ดังนี้ 
   - ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
   - ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
   - ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
   - ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
   - บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
   - กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
   - กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
   - กำรท่องเที่ยว 
   - กำรผังเมือง 
 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก ำหนดให้ อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้ 
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  1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
  2. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
  3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 
  4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
  5. กำรสำธำรณูปกำร 
  6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  9. กำรจัดกำรศึกษำ 
  10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
  11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
  13. กำรให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.กำรส่งเสริมกีฬำ 
  15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
  16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
  18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
  19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
  20. กำรให้มี และควบคุมสุสำน และกำรรักษำพยำบำล 
  21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
  22. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
  23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ 
สำธำรณสถำนอื่น ๆ  
  24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  25. กำรผังเมือง 
  26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 
  27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
  28. กำรควบคุมอำคำร 
  29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 จำก
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66 ก ำหนดให้ "องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำที่หลักของ อบต. เมื่อพิจำรณำตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอำณำจักร 
ไทย พ.ศ. 2540 ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่น มำตรำ 289 บัญญัติว่ำ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้ำที่ 
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์กำรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ มำตรำ 290 ยังได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือกำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภำระหน้ำที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ (รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ กำร
อุตสำหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม และรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำอบรม ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรำกฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภำต ำบล และองค์กำรบริหำรต ำบล พ.ศ.2537 โดยก ำหนดเป็นภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องท ำ และอำจท ำ 
       1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)  
     2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(มำตรำ 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ 
   (2) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำย โยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม
ควำมจ ำเป็นและสมควร (ควำมเดิมในมำตรำ 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว โดยมำตรำ 14 และ
เพ่ิมเติม (9) โดยมำตรำ 15 ของ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตำมล ำดับ) 
       3. องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) อำจท ำให้เขตองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68) 
   (1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
   (4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
   (8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
   (9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
   (11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
   (12) กำรท่องเที่ยว 
    (13) กำรผังเมือง 
(ควำมเดิมในมำตรำ 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมำตรำ 16 ของ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 
สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนท่ีส ำคัญของต ำบล 

............................................................... 
สภำพทั่วไปของต ำบลพญำแมนและข้อมูลพื้นที่ส ำคัญของต ำบล 
1. ด้ำนกำยภำพ 

ประวัติกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน 
  กระทรวงมหำดไทยมีนโยบำยอันแน่วแน่ที่จะพัฒนำ และส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
โดยมีนโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งก็คือ กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับพ้ืนฐำน คือ “ต ำบล” ซึ่ง
รูปธรรมที่ชัดเจนในนโยบำยดังกล่ำวก็คือกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลท ำให้สภำต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคล และยกฐำนะสภำต ำบลที่มีรำยได้เข้ำหลักเกณฑ์จัดตั้งเป็น
หน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมนจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2539 
 

ประวัติของต ำบลพญำแมน 
  ต ำบลพญำแมน เดิมเรียก "บ้ำนแมน" ในสมัยก่อนยังไม่แบ่งกำรปกครองเป็นที่แน่นอน สมัยก่อนยัง
เป็นจังหวัดพิชัย โดยขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก ต ำแหน่งก ำนันในสมัยนั้นเรียกว่ำ "ขุน" เมื่อสมัยก่อนเงินค่ำตอบแทน       
ผู้ใหญ่บ้ำนและก ำนันไม่มี จะมีให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน เดินออกส ำรวจรังวัดที่ดิน เรียกว่ำ เสียภำษีดอกหญ้ำ ใคร
ออกส ำรวจมำกก็ได้มำก จนมีกรณีพิพำทกันขึ้น เพรำะว่ำกำรปกครองระหว่ำงจังหวัดพิชัยกับมณฑลพิษณุโลก ยังไม่มี
เขตกำรปกครองที่แน่นอน ฉะนั้นทำงเจ้ำเมืองทั้งสองได้มีข้อก ำหนดข้อตกลงกันเพ่ือแบ่งเขตกัน โดยให้เจ้ำพ ระยำ
มณฑลพิษณุโลกน ำเรือพำยขึ้นทำงเหนือ ส่วนเจ้ำพระยำเมืองพิชัยน ำเรือล่องลงทำงใต้ ถ้ำทั้งสองพบกันตรงไหนก็ให้
ตรงนั้นเป็นเขตระหว่ำงมณฑลพิษณุโลกกับเมืองพิชัย แต่ข้อตกลงเกิดกำรคลำดเคลื่อนกันคือทำงพิษณุโลกถือเอำหลัง
เที่ยงคืนเป็นเวลำเริ่มต้นวันใหม่ ส่วนทำงเมืองพิชัยถือเอำเมื่อตะวันตกขึ้นเป็นวันใหม่ จึงท ำให้เจ้ำพระยำมณฑล
พิษณุโลกพำยเรือขึ้นมำได้ไกลกว่ำ โดยทั้งสองพบกันที่ "วัดแมน" ชำวบ้ำนจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดพระยำปันแดน" และ
เรียกชื่อต ำบลว่ำ "ต ำบลพญำแมน" มำจนถึงปัจจุบันนี้ 
 

ที่ตั้ง 
ต ำบลพญำแมน เป็น 1 ใน 11 ต ำบลของอ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ

พิชัยไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมำณ 15 กิโลเมตร  ตำมลักษณะภูมิศำสตร์จัดอยู่ในภำคเหนือตอนล่ำงของ
ประเทศไทย  พิกัด X = 47Q612718   Y= 1900644 

 

อำณำเขต    
ทิศเหนือ      ติดต่อกับต ำบลท่ำมะเฟือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้        ติดต่อกับต ำบลตลุกเทียม อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต ำบลบ้ำนโคน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต ำบลสำมเรือน อ ำเภอศรีส ำโรง และต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย 
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เนื้อที่   
มีเนื้อที่ประมำณ 46.25 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 29,367.9 ไร่ 

 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต ำบลพญำแมน มีสภำพเป็นที่รำบทั้งหมด ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ ต้ัง

บ้ำนเรือนอยู่ริมแม่น้ ำล ำคลองต่ำงๆ โดยประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม เช่น ท ำนำ ท ำไร่ ปลูกถ่ัวเหลือง เป็นต้น 
            (แผนที่ต ำบลพญำแมน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง   
จ ำนวนหมู่บ้ำน  
ปัจจุบันต ำบลพญำแมนแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้ำนท่ำมะปรำง         

หมู่ที่  2  บ้ำนดง          
หมู่ที่  3  บ้ำนท้ำยคุง้         

 

หมู่ที่  4  บ้ำนพญำแมน         
 

หมู่ที่  5 บ้ำนขอม        
 

หมู่ที่  6 บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน        
 

หมู่ที่  7  บ้ำนพญำปันแดน       
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3. ประชำกร 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมนมี  2,178  ครัวเรือน  มีประชำกรทั้งสิ้น  6,181  คน  แยกเป็น  ชำย   
2,977 คน  หญิง  3,204  คน  ควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย  133 คน/ตำรำงกิโลเมตร 

ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกรของต ำบลพญำแมน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
จ ำนวน 

หลังคำเรือน ชำย หญิง 

1 บ้ำนท่ำมะปรำง 431 454 885 312 

2 บ้ำนดง 604 631 1,235 425 

3 บ้ำนท้ำยคุ้ง 567 674 1,241 447 

4 บ้ำนพญำแมน 569 591 1,160 474 

5 บ้ำนขอม 220 227 447 144 

6 บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน 268 269 537 181 

7 บ้ำนพญำปันแดน 318 358 676 195 

รวมทั้งสิ้น 2,977 3,204 6,181 2,178 

ข้อมูล ณ เดือน กุมภำพันธ์ 2559 
ที่มำ  :  ส ำนักบริหำรกำรทะเบียนอ ำเภอพิชัย 
 
4. สภำพทำงสังคม 

กำรศึกษำ 
 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  2  แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนบ้ำนดง 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพญำแมน 
 - โรงเรียนประถมศึกษำ     จ ำนวน  5 แห่ง 
  - โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำง  หมู่ที่ 1 
  - โรงเรียนชุมชนบ้ำนดง  หมู่ที่ 3 
  - โรงเรียนวัดพญำปันแดน  หมู่ที่ 4 
  - โรงเรียนบ้ำนขอม  หมู่ที่ 5 
  - โรงเรียนบ้ำนทุ่งป่ำกระถิน หมู่ที่ 6 
 -  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (มัธยมศึกษำตอนต้น) หมู่ที่ 3 จ ำนวน 1 แห่ง 
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  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
 - วัด จ ำนวน 5 แห่ง 

  - วัดเกำะวำรี  หมู่ที ่1 บ้ำนท่ำมะปรำง 

 - วัดบ้ำนดง  หมู่ที่ 3 บ้ำนท้ำยคุ้ง 

 - วัดพระยำปันแดน หมู่ที่ 4 บ้ำนพญำแมน 

  - วัดบ้ำนขอม  หมู่ที่ 5 บ้ำนขอม 

  - วัดทุ่งป่ำกระถิน  หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน 

กำรสำธำรณสุข  
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพญำแมน  จ ำนวน  1  แห่ง  
กำรจัดกำรด้ำนขยะ 

     ปริมำณขยะ  1.71    ตัน/วัน 
     รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  จ ำนวน  1  คัน  ขนำดควำมจุ  10  ลูกบำศก์เมตร   
      ขยะที่เก็บขนได้   จ ำนวน   1.71  ตัน/วัน  (ก ำจัดโดยวิธีกองบนพื้นแล้วเผำและกำร

ฝังกลบ) 
      ที่ดินส ำหรับก ำจัดขยะที่ก ำลังใช้    จ ำนวน   4    ไร่     
         -  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
       -  ห่ำงจำกเขตท้องถิ่นเป็นระยะทำง   6   กิโลเมตร 

      -  ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว   จ ำนวน   3    ไร่    
 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถำนีต ำรวจภูธรพญำแมน จ ำนวน 1 แห่ง 
 

  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1)  รถยนต์บรรทุกน้ ำ  จ ำนวน  ๑  คัน  ขนำดควำมจุ  15,๐๐๐ ลิตร   

             ทะเบียน บต 312  อุตรดิตถ์   
2) วิทยุสื่อสำร 

          -  เครื่องส่งวิทยุแม่ข่ำย    จ ำนวน   ๑  เครื่อง 
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 

        กำรไฟฟ้ำ - มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน 
        กำรประปำ -  มีประปำใช้ครบทุกครัวเรือน 

กำรคมนำคม -  ทำงรถยนต์ ต ำบลพญำแมนมีทำงหลวงสำยหลัก (ทล. 117)  สำยอุตรดิตถ์ - 
พิชัย - พิษณุโลก  ตัดผ่ำนในพ้ืนที่ 5 หมู่บ้ำน (หมู่ที่ 1,2,3,7,4)  
    - เส้นทำงคมนำคมในต ำบลพญำแมน  จ ำนวน 112  สำย แยกเป็น 
     ถนนลำดยำง  จ ำนวน  12  สำย 



 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน 
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 37  สำย 
     ถนนลูกรัง  จ ำนวน  63  สำย 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
อำชีพ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะกำรปลูกข้ำว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  

และเป็นรำยได้หลักของครอบครัว ผลผลิตกำรเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ พริก ผลไม้ ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว  ซึ่งเกษตรกร
จะน ำไปขำยด้วยตนเอง หรือมีพ่อค้ำมำรับซื้อเพ่ือน ำไปขำยต่อ ส่วนกำรเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพ่ือจ ำหน่ำย และเพ่ือกำร
บริโภค ได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ 

 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
  ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 

 - วัด จ ำนวน 5 แห่ง 
  -   วัดเกำะวำรี   หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำมะปรำง 

 -   วัดบ้ำนดง   หมู่ที่ 3 บ้ำนท้ำยคุ้ง 
 -   วัดพระยำปันแดน  หมู่ที่ 4 บ้ำนพญำแมน 

  -   วัดบ้ำนขอม   หมู่ที่ 5 บ้ำนขอม 
  -   วัดทุ่งป่ำกระถิน  หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน 

     -  งำนประเพณีประจ ำท้องถิ่น 
- ประเพณีตักบำตรเทโว    หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำมะปรำง 
- ประเพณีกวนข้ำวทิพย์    หมู่ที่ 3  บ้ำนดง 
- ประเพณีจัดงำนวันลอยกระทง   หมู่ที่ 4  บ้ำนพญำแมน 
- ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรำยข้ำวเปลือก  หมู่ที่ 6  บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน 
-   

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
น้ ำ  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น่ำน ซึ่งจะต้องน ำมำผ่ำน

กระบวนกำรของระบบประปำ และมีกำรใช้น้ ำจำกใต้ดินเพ่ือน ำมำผลิตเป็นน้ ำประปำด้วย 
ป่ำไม้  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีป่ำไม้ 
ภูเขำ  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมนส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  

ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  ปัญหำด้ำนขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกขึ้น  กำรแก้ไขปัญหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พญำแมน ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน  เช่น โครงกำร
จัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่
สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของต ำบลให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชำชน  และจัดหำพื้นท่ีทิ้งขยะแหล่งใหม่ให้ไกลจำกชุมชน ฯลฯ   
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9. กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
- อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)           จ ำนวน 160 คน 
- อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)   จ ำนวน  167  คน
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บทท่ี 3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

 
ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน 

  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน
บุคคล เพรำะทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำใช้
ร่วมกัน ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรมอบหมำยหน้ำที่
และกำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุติธ รรมและน่ำเชื่อถือ 
เนื่องจำกมีท้ังหลักฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมินได้โดยงำนในส่วน
ของผู้ปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้ำทำยที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน
มีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือ
น ำไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรองค์กำรได้รวมกันก ำหนดไว้เพ่ือคุณภำพของกำร
ปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญ
ยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กำร เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วนท ำให้กำรพัฒนำองค์กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรบริหำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์กำร นับตั้งแต่กำรสรรหำ
บุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไปจนถึงกำรให้บุคคลพ้นจำกงำน 
ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กำรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติดีมำปฏิบัติงำน ซึ่งกำรที่องค์กำรจะได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น จ ำเป็นต้องสร้ำงเครื่องมือส ำคัญคือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Standard) ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็น
ข้อมูลที่องค์กำรน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำร
โอนย้ำย กำรให้พักงำน และกำรให้พ้นจำกงำนโดยทั่วไปแล้ว กำรที่จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด ำเนินไป
อย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กำรมักจะสร้ำงเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำ
ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงบุคคลที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกัน โดยองค์กำรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบ
กับมำตรฐำนที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้ 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับค ำว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำ
เป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำย ๆ ด้ำน ด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิ บัติงำน 
เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบของปริมำณ ในขณะที่บำงประเภทอำจออกมำในรูปของ
คุณภำพองค์กำร จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงำน
ประเภท นั้น ๆ 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็น
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ตำม PM 5) ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วไปทั้งองค์กำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ทั้งนี้ เพื่อให้กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำร
ที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย มีกำรท ำงำนปลอดภัยเพ่ือกำรบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของ
กระบวนกำร 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ที่องค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนขึ้นใช้ก็พบว่ำมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นมีควำมชัดเจน มองเห็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกขึ้น และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เขำสู่มำตรฐำนได้ 
  2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งท ำให้เรำเกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำยผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิด ควำมมำนะพยำยำม 
ผู้ปฏิบัติงำนจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน 
  3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มีคุณภำพ
จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและ
พัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำรเพ่ิมผลผลิต 
  4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุม กำรปฏิบัติงำน
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนง่ำยขึ้น
และควบคุมงำนได้ดีข้ึน 
  5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนช่วยให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึกกำรเปรียบเทียบ ผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอรับผลกำรประเมินได้ดีขึ้น 

ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำยลักษณะ
งำน (Job Description) ประกอบด้วย 
  2. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้น ไม่ว่ำ
จะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร 
  3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน 
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  4. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ 
  5. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
  6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ใหม่ตำมควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์ที่องค์กำรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนปริมำณงำนและ
ระยะเวลำที่ปฏิบัติคุณภำพของงำน 

ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติเป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้เวลำ
ปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยปริมำณหรือ
ระยะเวลำที่ปฏิบัติได ้
  2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำและทรัพยำกร 
  3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยคุณภำพ
หรือปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ 
  ดังนั้น กำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของ
องค์กำรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่ง
งำนต่ำง ๆ ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
จะต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำรนั่นก็คือ ต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่
สำมำรถวัดได้มีกำรบันทึกไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน และสุดท้ำยมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมีวิธีปฏิบัติงำนใหม่หรือน ำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้มำใช้ปฏิบัติงำน 

โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสภำต ำบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
กรรมกำรบริหำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและมี
พนักงำนประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท ำงำนประจ ำวันโดยมีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหัวหน้ำ
งำนบริหำรภำยในองค์กรมีกำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมภำระหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอยู่ เช่น  

 - ส ำนักงำนปลัด            - กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
- กองคลัง  - กองส่งเสริมกำรเกษตร 
- กองช่ำง  - กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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1.  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และรำชกำรที่มิได้

ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับสำธำรณสุขอนำมัย  กำรป้องกันและรักษำโรค  กำรรักษำควำมสะอำด  
กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  วำงแผนประสำนคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรป่ำ
ไม้  ดิน  น้ ำ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน รวมทั้งกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรเฝ้ำ
ระวังติดตำม  ตรวจสอบและด ำรงไว้ซึ่งสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำรงไว้ซึ่งสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรด ำรงชีพของสิ่งมีชีวิต  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ  และกำรส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนมีงำนท ำ  และงำนอ่ืนๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  โดยมีส่วนรำชกำรภำยใน ดังนี้ 
  1.1  งำนบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  กำรบริหำรงำนบุคคล  
กำรเลือกตั้ง   และทะเบียนข้อมูล  ตรวจสอบภำยในและหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมำย 
  1.2  งำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผนงำนวิชำกำร  
งำนข้อมูลและประชำสัมพันธ์  งำนงบประมำณและหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  1.3  งำนกฎหมำยและคดี  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกฎหมำยและคดีกำรร้องเรียนร้อง
ทุกข์และอุทธรณ์  กำรออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและระเบียบ  (ยกเว้นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีเพ่ิมเติม)  กำรออกค ำสั่งทำงกำรปกครอง  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  1.4 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรอ ำนวยกำร  กำร
ป้องกันสำธำรณภัย  และกำรฟื้นฟูสภำพควำมเสียหำยตลอดจนกำรส ำรวจข้อมูล  กำรวำงแผนป้องกันระยะยำว  กำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  1.5  งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนระเบียบ 
ข้อบังคับกำรประชุม  กำรจัดกำรประชุม  กำรอ ำนวยกำรและประสำนกำรประชุมสภำ และหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย   
  1.6 งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพของประชำชนในท้องถิ่น กำรฝึกอบรม กำรส่งเสริมอำชีพให้ประชำชนมีงำนท ำและ        หน้ำที่
อ่ืนๆ 
  1.7  งำนสังคมสงเครำะห์  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสงเครำะห์เด็ก  สตรี  คนชรำและ
ผู้พิกำร  กำรส่งเสริมสุขภำพ  กำรจัดท ำข้อมูล  กำรบริหำรศูนย์สงเครำะห์ประจ ำหมู่บ้ำน  ต ำบล  และหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
 

2.  กองคลัง 
  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย  กำรรับ  กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และ
เอกสำรทำงกำรเงิน  กำรตรวจสอบใบส ำคัญ  ฎีกำ  งำนเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  เงินบ ำเหน็ จ  
บ ำนำญ  เงินอ่ืนๆ  งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ  ฐำนะทำงกำรเงิน  กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ  กำรจัดท ำบัญชีทุก
ประเภท  ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ  กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย  งำนจัดท ำงบทดลองประจ ำเดือน  
ประจ ำปี  งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และงำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  โดย
มีส่วนรำชกำรภำยในดังนี้ 
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  2.1  งำนกำรเงิน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรเงิน  กำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำร
จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  2.2  งำนบัญชี  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชี  กำรท ำทะเบียนคุม  กำรเบิกจ่ำย  
กำรท ำงบกำรเงินและงบทดลอง  งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  2.3  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีอำกร  
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ  กำรพัฒนำรำยได้  กำรควบคุมกิจกำรกำรค้ำ  และค่ำปรับตำมกฎหมำยกำรจัดท ำทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  2.4  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภำษี  งำนพัสดุจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยและจัดท ำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์  ตลอดจน
กำรดูแลรักษำ  และซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  (ยกเว้นวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่มอบให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร
อ่ืน)  และหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   

 

3.  กองช่ำง 
  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ  ออกแบบ  กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม  กำร
จัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนออกแบบและเขียนแบบกำรตรวจสอบ  กำรก่อสร้ำง  งำนกำรควบคุมอำคำร
ตำมระเบียบกฎหมำย  งำนแผนงำนกำรปฏิบัติงำน  งำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง  กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อม
บ ำรุง  งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล  กำรรวบรวมประวัติติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล  กำร
ควบคุม  กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ  งำนเกี่ยวกับแผนงำน  ควบคุมเก็บรักษำ  กำรเบิกจ่ำย  วัสดุ  
อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ำมันเชื้อเพลิง  งำนประสำนสำธำรณูปโภค  และงำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
โดยมีส่วนรำชกำรภำยในดังนี้ 
  3.1   ฝ่ำยก่อสร้ำง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงและบูรณะถนน  กำรก่อสร้ำง
สะพำน  ก่อสร้ำงอำคำร  สวนสำธำรณะ  และข้อมูลกำรก่อสร้ำง  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  3.2  ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำ  กำร
ควบคุมตรวจสอบ  กำรอนุญำตกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำย  กำรออกแบบและบริกำรข้อมูลกำรก่อสร้ำง  และ
หน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  3.3  ฝ่ำยประสำนสำธำรณูปโภค  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประสำนกิจกำรประปำ  
งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ  งำนระบำยน้ ำ  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  3.4  ฝ่ำยผังเมือง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจและแผนที่  กำรวำงผังพัฒนำเมือง  
กำรควบคุมวำงผังเมืองรวม  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
 

4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมและสวัสดิกำรสังคม 
  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ  กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ  ศำสนำ  
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมขอประชำชน  กำรสังคมสงเครำะห์  ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน  กำรพัฒนำชุมชน  
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก  สตรีและผู้สูงอำยุ  กำรสนับสนุนบุคลำกร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สิน
ต่ำงๆ  เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  จัดสถำนที่เพ่ือกำรศึกษำ  ส่งเสริม  ท ำนุบ ำรุง  และรักษำไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี
ขนบธรรมเนียม  จำรีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้ำนภำษำ  กำรด ำเนินชีวิต  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ  กำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  และงำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  โดยมีส่วนรำชกำรภำยในดังนี้ 
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  4.1  งำนส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูล  กำรประสำน
กิจกรรมและควำมร่วมมือในด้ำนวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียนในสังกัดกับโรงเรียนนอกสังกัด  กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ใน
โรงเรียนที่สังกัดส่วนกลำง  และส่วนท้องถิ่น  กำรส่งเสริมมำตรฐำนของโรงเรียน  และวิชำชีพครู  กำรจัดกำรศึกษำใน
และนอกระบบโรงเรียน  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  4.2  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก  งำน
วิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก  งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
  4.3  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนศูนย์
เยำวชนต ำบล  หมู่บ้ำน  กำรกีฬำ  นันทนำกำร  กำรฝึกอบรมพัฒนำกำร  ส่งเสริมรักษำวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประเพณีต่ำงๆ  และหน้ำที่อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
5.  กองส่งเสริมกำรเกษตร 
  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม  พัฒนำ  และกำรจัดกำรเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกำร
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม  กำรจัดหำและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ  กำรพัฒนำระบบชลประทำน  กำรส่งเสริม
กำรผลิตและรำยได้ให้แก่เกษตรกร  กำรพัฒนำอำชีพ  กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพเกษตร  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำร
เกษตร  กำรเลี้ยงสัตว์  และงำนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  โดยมีส่วนรำชกำรภำยในดังนี้ 
  5.1  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรกำรเกษตร  กำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร  กำรส่งเสริมกำรเกษตร  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2  งำนส่งเสริมปศุสัตว์  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร  กำรบ ำบัดน้ ำเสีย  
กำรควบคุมและป้องกันโรคระบำด  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  5.3  งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนฝึกอบรมอำชีพ  กำร
พัฒนำกลุ่มอำชีพ  กำรส่งเสริมและขยำยระบบกลุ่มอำชีพ  กำรจัดหำและบริหำรทุนของกลุ่มอำชีพ  และหน้ำที่อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  6  ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับสำธำรณสุขอนำมัย  กำรป้องกันและรักษำโรค  กำรรักษำควำม
สะอำด  กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  วำงแผนประสำนคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำ
ไม้  ดิน  น้ ำ  ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน  รวมทั้งกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  กำร
เฝ้ำระวังติดตำม  ตรวจสอบ  และด ำรงไว้ซึ่งสภำวะแวดล้อม  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  โดย
มีส่วนรำชกำรภำยในดังนี้ 

6.1  งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส่งเสริมและพัฒนำ    
สุขภำพอนำมัยของประชำชน   กำรรักษำสิ่งแวดล้อม  และหน้ำที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

6.2  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส่งเสริมและ
พัฒนำสุขภำพ  กำรควบคุมโรค กำรให้บริกำรสำธำรณสุขและหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

6.3  งำนรักษำควำมสะอำด   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนรักษำควำมสะอำด กำรก ำจัด
น้ ำเสีย   กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  กำรจัดสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดอำคำรสถำนที่และกำรปรับปรุงแก้ไข
สิ่งแวดล้อมท่ัวไป   และหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

6.4  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข  และหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก 
กระบวนงำน : กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน 

แนวทำงระเบียบกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำ โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้อง
มีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำต ำบล 3 ปี เป็นประจ ำทุกปี ซึ่งกำรปรับปรุงแผนจะต้องน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำน ประชำคมต ำบล ปัญหำควำมต้องกำรท้องถิ่น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดดได้ท ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุง
แผนพัฒนำต ำบล 3 ปี  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต ำบลพญำแมน  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรวำงกรอบกำร
ท ำงำนกำรพัฒนำต ำบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  แผนพัฒนำสำมปี เป็นเอกสำรที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แสดง
แนวทำงกำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ชัดเจน มีโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี และกำรแสดงควำมเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กล่ำวคือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลใช้กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือที่กระบวนกำร
จัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ และผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตำมจุดประสงค์ของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี 
  1. เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผน 3 ปี 
และกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
  2. เพ่ือแสดงแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปีที่มีควำมสอดคล้องและสำมำรถสนองตอบต่อ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. เพ่ือเป็นกำรจัดเตรียมโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมำณ 

แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นเอกสำรที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  2. เป็นเอกสำรที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กับงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี
  3. เป็นเอกสำรที่แสดงโครงกำร/ กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็นห้วงระยะเวลำ 
  4. เป็นเอกสำรที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจ ำป ี
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• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 
(ปฏทิิน 

การท างาน) 

 ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 
รายจ่าย อปท. 
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สรุปควำมเชื่อมโยง 
แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับ แผนพัฒนำท้องถิ่น และงบประมำณท้องถิ่น 
 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 



 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน 
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

- 20 - 
Work  Flow  กระบวนงำน  
 กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ในกำรเขียนแผนผังกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และควำมสัมพันธ์ก่อน - หลัง 
ของแต่ละข้ันตอนในกระบวนงำน  ที่จะเป็นประโยชน์ในกำรช่วยท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนที่ง่ำยข้ึนและแสดง
ให้เห็นภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work  Flow) 

ผังงำน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ* 
(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 

ประชำคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเครำะห์ฯ/หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส ำนักงำนปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท ำ แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหำ/
ควำมต้องกำรจำก

ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อ
จัดท ำประชำคมระดับ

ต ำบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเครำะห์ฯ/หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท ำแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท ำร่ำงแผนฯ 

 
 

                                Ye 
                                   
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเครำะห์ฯ/หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส ำนักงำน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท ำแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเครำะห์ฯ/หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส ำนักงำนปลัดฯ/
คกก.จัดท ำแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภำฯพิจำรณำ
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

มิ.ย. 
จนท.วิเครำะห์ฯ/หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด/ปลัดฯ/
สภำฯ 

ประกำศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหำรท้องถิ่น 

ควำมหมำยสัญลักษณ์ 

 

 

 

              จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
              กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
              การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

           แสดงถึงทศิทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 

 
             จุดเชื่อมต่อระหว่างขัน้ตอน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

1.  ประชำคมหมู่บ้ำน 
 

2.  รวบรวมน ำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกำกรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อประชุมคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.และคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 

 
3.  ประชำคมระดับต ำบล 

 

4.  เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 

6.  รำยงำนอ ำเภอ  จังหวัด  กระทรวงทรำบ 

7.  ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพัฒนำต ำบล 
 

8.  ฝ่ำยบริหำร  และเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจัดท ำเป็นข้อบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 

10.  นำยอ ำเภออนุมัติ 

11.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงนำมประกำศเป็นข้อบัญญัติ 

12.  ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 

-จัดท ำเอง 
- สนับสนุนงบประมำณ 

 

13. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมำณ 

-  เสนอโครงกำร 
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คู่มือแผนกำรปรับลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560 

กระบวนกำร  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน   
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย

เหตุ 
 ส ำนักงำนปลัด 

กระบวนงำน : กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น/

คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

1.1  ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.2  ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมวด  1  ข้อ  7  
และ  ข้อ  9 

-  ด ำเนินกำรเมื่อคณะกรรมกำรชุด
เดิมหมดวำระแล้ว  ซึ่ง
คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีวำระอยู่
ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
-  ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

 

2 กำรเตรียมกำรจัดประชุม
ประชำคม 

2.1  คณะกรรมกำรพัฒนำแผนท้องถิ่นร่วมกับส่วนรำชกำรผู้น ำ
ชุมชนทุกหมู่บ้ำน  ก ำหนดวัน  เวลำ  และสถำนที่จัดเวทีประชำคม  
รูปแบบ  กำรจัดเวทีประชำคมและระเบียบวำระ/ล ำดับกำรน ำเสนอ 
2.2  ประสำนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบ  เพ่ือน ำแผนงำน/
โครงกำร เข้ำร่วมบูรณำกำร 
2.3  แจ้งอ ำเภอ/ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องเพื่อเข้ำร่วมกระบวนกำร 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้ำร่วมเวทีประชำคมต้องไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

-  หนังสือเชิญอ ำเภอ/ส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม
บูรณำกำร 
-  แบบน ำเสนอแผนงำน/
โครงกำร 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 10 (1) 

-  ด ำเนินกำรภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ 
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เหตุ 
3. กำรประชุมประชำคม

ระดับหมู่บ้ำน 
3.1  ผู้มำร่วมจัดเวทีประชำคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  สว่นรำชกำรที่เก่ียวข้อง/ผู้น ำชุมชน/ประชำชน/คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนน ำเสนอแผนงำน/โครงกำร  เพื่อบรรจุ 
ลงร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงำน/ 
โครงกำร 
3.4  วิเครำะห์ข้อมูลจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
3.5  เสนอแนวทำงแก้ไข  ทิศทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
3.6  ตรวจสอบเอกสำรสรุปผลกำรประชำคมเบื้องต้นและลงมติ  
โดยกำรยกมือ 
3.7  บันทึกผลกำรประชุมประชำคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข้ำร่วมประชุมฯ 
-  บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมทุกหมู่บ้ำน  ทั้ง  ๖
หมู่บ้ำน 
-  ภำพถ่ำย 
-  แบบประเมิน 

-  ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์ - มีนำคม 
-  ออกประชำคมทั้งหมด  7  
หมู่บ้ำน  วันละ  2  หมู่บ้ำน   

 

4.  กำรรวบรวมน ำข้อมูล
ปัญหำ/ควำมต้องกำร/

โครงกำรจำกกำร
ประชำคมหมู่บ้ำน 

4.1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง  
รวบรวมปัญหำ/ควำมต้องกำร  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  7 
หมู่บ้ำน 
4.2  จัดล ำดับควำมส ำคัญ  ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจำกกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงำน/โครงกำร
แต่ละหมู่บ้ำน  ทั้ง  7  หมู่บ้ำน 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 3 ข้อ 17 (2) 
-  บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

-  ด ำเนินกำรทันที่ประชำคมระดับ
หมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้วทั้ง  7  
หมู่บ้ำน  ภำยในเดือน  มีนำคม 
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5. ประชำคมระดับต ำบล 5.1  รวบรวมปัญหำ/ควำมต้องกำร และรวบรวมข้อมูล
แผนงำน/โครงกำร  ของทั้ง  7  หมู่บ้ำน  ที่จัดล ำดับจัด
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจำกกำรประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนมำพิจำรณำ 
5.2  เสนอควำมต้องกำรเร่งด่วนในภำพรวมและระดับต ำบล
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมทุกประเด็นปัญหำ
ตำมล ำดับ 
5.3  สรุปประเด็นปัญหำทั้งหมดเพื่อพิจำรณำจัดล ำดับและลง
มติโดยกำรยกมือ 

-  บันทึกรำยงำนกำรประชุมประชำคม
ระดับหมู่บ้ำน 
-  สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรทั้ง  
7  หมู่บ้ำน 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเข้ำร่วมประชุมประชำคม
ระดับต ำบล 
-  บันทึกรำยงำนกำรประชุมประชำคม
ระดับต ำบล 
-  ภำพถำ่ย 

-  ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
รวบรวมข้อมูลกำรประชำคม
ระดับหมู่บ้ำนทั้ง  7 หมู่บ้ำน  
ภำยในเดือน  เมษำยน 

 

6. จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำฯ 6.1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นประสำนกับประชำคม
หมู่บ้ำนในกำรรวบรวม  วิเครำะห์ปัญหำ  ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นและจัดท ำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นก ำหนด  จัดท ำแผนด ำเนินงำน
และจัดท ำร่ำง 

-  บันทึกรำยงำนกำรประชุมประชำคม
ระดับหมู่บ้ำน/ระดับต ำบล 
-  สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร
เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
-  จัดแผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 

-  ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/ระดับ
ต ำบลเสร็จสิ้นแล้ว  ภำยใน
เดือนพฤษภำคม 
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6. จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำฯ 6.3  ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำรวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำคม
และชุมชน  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำสำมปี 

-  ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชน 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 10 (2) และ 
ข้อ  11 

  

7. ประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น/

คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนท้องถิ่นเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นให้
ตรงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 
7.2  สรุปประเด็นปัญหำควำมต้องกำรจำกร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
เพ่ือน ำเข้ำระเบียบวำระเสนอสภำฯ พิจำรณำเห็นชอบต่อไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผู้เข้ำประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 12 
-  บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
-  ภำพถ่ำย 

-  ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
แล้วภำยในเดือนพฤษภำคม 

 

8. สภำพิจำรณำเห็นชอบร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

8.1  ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
8.2  สภำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ 
8.3  สภำท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นโดยกำรยก
มือ 
8.4  บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
-  บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
-  ภำพถ่ำย 
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9. ประกำศใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

9.1  ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
9.2  น ำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่นผู้น ำ
ขุมชนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกันภำยใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกำศใช้และปิดประกำศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนำสำมปีเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  
รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
รวมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี 
9.4  ประสำนแผนพัฒนำสำมปีที่เกินศักยภำพเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
9.6  จัดส่งให้อ ำเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจัดท ำแผนพัฒนำ
อ ำเภอและแผนพัฒนำจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

-  ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำง
แผนพัฒนำสำมปีและประกำศใช้
แผนพัฒนำสำมปี 
-  รำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลในระดับอ ำเภอ
ทรำบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ 17 (4) 
และ หมวด 5 ข้อ 24,25 

-  ด ำเนินกำรทันทีเมื่อ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ภำยใน
เดือนมิถุนำยน 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย
เหตุ 

10. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 10.1  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำของ อปท.หน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวสิำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ อปท. 
10.2  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผน
ด ำเนินงำน 
10.4  ปิดประกำศภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้
อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

-  แผนพัฒนำท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต ำบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  5  ข้อ  26 

-  ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนธันวำคมของ
ปีงบประมำณนั้นหรือภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมำณด ำเนินกำรหรือ
ได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร
จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค  รัฐวสิำหกิจหรือ
หน่วยงำนอืน่ ๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ อปท.ใน
ปีงบประมำณนั้น 

 

11. กำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

11.1  ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
11.2  คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำม 
11.3  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
11.4  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
11.6  ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

-  แผนพัฒนำท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต ำบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 6 ข้อ 28,29,30,
และ ข้อ 31 
-  ผู้บริหำรประกำศกำรติดตำมแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชำชนทรำบ 

-  ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว  
ภำยในเดือนธันวำคม 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  จำกแผนผัง/ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนสำมปี หลังจำกที่ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนว
ทำงกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในกำรแปลงสู่กำรปฏิบัติโดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีซึ่งได้
ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำเป็นแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำไปด ำเนินกำร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
  1. หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำควรเข้ำพบผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นไปกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี เพ่ือให้ผู้บริหำรทรำบถึงภำรกิจทีจะต้องด ำเนินกำรต่อไปนี้และ
ด ำเนินกำรเสนอโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผ่ำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถิ่นอนุมัต ิ
  2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบแจ้งโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ได้แก่คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น หน่วยงำนภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชำชน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ จะสรุปยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนว
ทำงกำรพัฒนำจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด/อ ำเภอและนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดกำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นประชำคม
ท้องถิ่นและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจำรณำโดยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีในครั้งแรกให้เวทีกำรประชุม
ร่วมกันดังกล่ำว คัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแนวทำงที่สมควรน ำมำใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี เพ่ือเป็น
กรอบในกำรพิจำรณำจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมในแผนพัฒนำสำมปีต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทำงกำรพัฒนำแล้ว เวทีกำรประชุมร่วมพิจำรณำว่ำจะมีโครงกำร/กิจกรรมอะไรบ้ำงที่จะต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแนวทำงกำรพัฒนำที่คัดเลือกมำใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ 
  4. โครงกำร/กิจกรรมที่พิจำรณำก ำหนดอำจมีเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีกำรด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
  (1) พิจำรณำควำมเกี่ยวเนื่องกันระหว่ำงยุทธศำสตร์หรือระหว่ำงแนวทำงกำรพัฒนำ 
  (2) ให้พิจำรณำน ำโครงกำร/กิจกรรมจำกแผนชุมชนที่เกินขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรของชุมชนที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  (3) มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนำสำมปีได้อย่ำงเหมำะสม
และนอกจำกนั้นยังเป็นกำรจัดล ำดับโครงกำรไว้เพื่อท ำแผนพัฒนำสำมปี ในช่วงถัดไปด้วย 
  (4) เนื่องจำกกิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำรมีควำมหลำกหลำย ดังนั้น ในชั้นของกำรพิจำรณำก ำหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมำณรำยรับ รำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยำกรกำรบริหำรอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภำคีกำรพัฒนำที่สำมำรถเข้ำมำร่วมด ำเนินกำรหรือภำรกิจรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ เมื่อ
พิจำรณำด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงกำรออกอย่ำงน้อยสำมประเภท คือ  

- โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง กล่ำวคือ มีขีดควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนก ำลังเงิน 
ก ำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และควำมรู้ทำงด้ำนกำยบริหำรจัดกำรที่จะด ำเนินกำรได้เอง 
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          - โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเป็นงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะ
ด ำเนินกำร จึงมอบให้หน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำรแทนโดยกำรตั้งงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนให้ตำมระเบียบวิธีกำรของทำง
รำชกำร 
  - โครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น ทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ และภำคเอกชน อันเนื่องมำจำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ หรือเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดังกล่ำวเป็นหน่วย
ปฏิบัติและมีหน้ำที่จัดบริกำรสำธำรณะดังกล่ำวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะ 

ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่อ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ซึ่งนอกจำกจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเครำะห์ว่ำยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำที่เลือกต้องกำรข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องกำรข้อมูลของห้วงเวลำใด และจะเก็บข้อมูลจำก
แหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ำมำวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรมได้อย่ำงถูกต้อง 
  2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
  - กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  - กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ 
  - กำรตัดสินใจเลือกแนวทำงพัฒนำในห้วงสำมปี  
โดยมีรำยละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กำรประเมนิผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น สรุปผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำและน ำเสนอที่ประชุมซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประชำคมท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
รอบปีที่ผ่ำนมำโดยประเมินทั้งในเชิงประมำณและในเชิงคุณภำพ 
  2. กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  หลังจำกำรประเมินผลกำรพัฒนำในรอบปีที่ผ่ำนมำแล้ว ให้ที่ประชุมตำมข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลำ
สำมปี (ในกรณดีังกล่ำวอำจคัดเลือกทุกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีก็ได้) 
  ในกรณีที่เห็นว่ำมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำใดที่ยังไม่ได้ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแต่มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องก ำหนดขึ้น ก็อำจก ำหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีควำมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น (และน ำไปปรับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป) 

3. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ภำยใต้ยุทธศำสตร์จะมีแนวทำงกำรพัฒนำที่หลำกหลำย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้งสิ้น แต่มีควำมส ำคัญจ ำเป็นเร่งด่วนมำกน้อยแตกต่ำงกัน ที่ประชุมตำม
ข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญดังกล่ำวไม่ได้หมำยควำมว่ำ
แนวทำงกำรพัฒนำทุกแนวทำง ได้รับกำรพิจำรณำแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรแต่ในห้วงระยะเวลำสำมปีของแผนพัฒนำสำมปีนั้น 
อำจมีแนวทำงท่ีจ ำเป็นต้องน ำมำเน้นกำรปฏิบัติ 
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  วิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ มีหลำยวิธี ตั้งแต่วิธีง่ำย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออำจใช้วิธีกำรลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ำมำรวมคะแนนและจัดล ำดับ วิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญที่เป็นวิทยำศำสตร์อำจใช้วิธี 
Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสำมำรถเลือกวิธีกำร
ปฏิบัติได้ตำมควำมเหมำะสม 
  4. กำรตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรพัฒนำในห้วงสำมปี 
  หลังจำกจัดล ำดับแนวทำงพัฒนำแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่ำจะน ำแนวทำงกำรพัฒนำเหล่ำนั้นมำ
ด ำเนินกำรแต่ในกำรตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปในทำงปฏิบัติ เพรำะในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
อำจใช้กำรตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันกำรจัดล ำดับว่ำมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริง
หรือไม่ จึงควรน ำแนวทำงกำรพัฒนำมำท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ  
  1. หลังจำกได้แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มำจัดท ำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ โดยพิจำรณำคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี โดยน ำวัตถุประสงค์ดังกล่ำวมำ
จัดท ำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี มำจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร ในด้ำนเป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมำณระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โดยเน้นกำรศึกษำรำยละเอียดของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในปีแรกของแผนพัฒนำ
สำมปี เพ่ือให้สำมำรถน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
  1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดเวที ประชำคม ซึ่ งประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประชำคมท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีและรับฟังควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน ำไปปรับปรุงแผนพัฒนำสำมปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นน ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำ 

ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
  1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำร
ของประชำคมและชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำ
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักกำรพัฒนำ ปัญหำควำม
ต้องกำรและข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

4. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปีและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปีส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปีต่อไป 
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ประโยชน์ของแผนพัฒนำ 3 ปี 
  กำรจัดท ำแผนสำมปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบให้
เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่อำจมีควำมเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรกำรบริหำร
ของท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สำธำรณะสูงสุด 
ทรัพยำกรกำรบรำหร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมำณภำยนอกรวมทั้งมำตรกำร
กำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำยด้วย 
  คน  ซึ่งหมำยถึงควำมรวมตั้งแต่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะ
มีควำมแตกต่ำงหลักหลำยทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน ำศักยภำพก ำลังคน
เหล่ำนั้นมำใช้ รวมทั้งต้องพัฒนำก ำลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้ำพิจำรณำใน
ควำมหมำยอย่ำงกว้ำงและอำจหมำยควำมรวมถึงประชำชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ หมำยถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอำคำรสถำนที่ที่จะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำสูงสุด โดยมีกำรและใช่วัสดุอุปกรณ์ให้มีควำมทันสมัยเพ่ือรองรับควำมก้ำวหน้ำของสังคม
โดยส่วนรวมได้อย่ำงเท่ำทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำวอย่ำงเต็มศักยภำพ 
  กำรบริหำรจัดกำร เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยำกรทั้งสำมประกำรข้ำงต้นให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีสภำพกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรเป็นศำสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษำและน ำไปปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
ระบบติดตำมประเมินผล 
  เนื่องด้วยกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินงำนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำเป็นต้องท ำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ ส ำหรับกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก ำหนดองค์ประกอบของกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก ำหนดองค์ประกอบของคณะติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่
ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน หัวหน้ำส่วน
กำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมกำร
เลือกคณะกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอีหนึ่งคนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
โดยคณะกรรมกำรทั้งหมดให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
  1. ก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี 
  จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์นั้น คือ กำรประเมินว่ำมีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ไป
ปฏิบัติอย่ำงแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่ำงไรเพื่อที่สำมำรถวัดควำมสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศำสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็
สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐำนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นกำรที่จะประเมินผลแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในภำพรวมได้จ ำเป็นต้องประเมินผลกำรปฏิบัติในแต่ละแนวทำงกำรพัฒนำก่อน เพ่ือน ำไปสู่กำรวัด
ควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ ซึ่งจะแสองให้เห็นได้ว่ำกำรพัฒนำเป็นไปในแนวทำงใดบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดด จึงต้องติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
สำมปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ำมำสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจำกผลกำรปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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บทที่  4 

ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
 

ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบำลได้มีมำตรกำรเน้นหนักเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครำชกำรและ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรโดยกำรปรับปรุงคุณภำพข้ำรำชกำรในกำร
ท ำงำนโดยเน้นผลงำน  กำรมีคุณภำพ  ควำมซื่อสัตย์สุจริต  กำรมีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรประชำชน  ส ำหรับหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรทุจริต  เช่น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 ส ำหรับค ำว่ำ "ทุจริต" มีกฎหมำยหลำยฉบับที่ก ำหนดนิยำมควำมหมำยไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมำยอำญำ  มำตรำ 
1(1) "โดยทุจริต" หมำยควำมว่ำเพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้ำที่" หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือ
หน้ำที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น  หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 ในส่วนของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต  ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน  พ.ศ. 
2551  มำตรำ  85 (2) บัญญัติว่ำ  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  กำรทุจริตตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึง
พิจำรณำ 4 ประกำร  คือ 
 1.  มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติรำชกำร  ผู้มีหน้ำที่จะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในสถำนที่รำชกำรหรือนอกสถำนที่รำชกำรก็
ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมำยบังคับไว้โดยเฉพำะว่ำต้องปฏิบัติในสถำนที่รำชกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรนั้นไม่จ ำเป็น
จะต้องปฏิบัติในวันและเวลำท ำงำนตำมปกติ อำจปฏิบัติในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำรก็ได้  กำรพิจำรณำว่ำมี
หน้ำที่รำชกำรหรือไม่  มีแนวพิจำรณำดังนี้ 
 1.1  พิจำรณำจำกกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดหน้ำที่ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยระบุว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจำรณำจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท ำ 
 1.3  พิจำรณำจำกค ำสั่งหรือกำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ 
 1.4  พิจำรณำจำกพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้ำผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้ำที่รำชกำรที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. 
ได้พิจำรณำเรื่องประจ ำแผนกธุรกำรของโรงพยำบำลซึ่งไม่มีหน้ำที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝำกเงินจำกพยำบำลอนำมัยผู้มีหน้ำที่
รับส่งเงิน  และกำรรับฝำกเงินนั้นมิใช่รับฝำกเงินฐำนะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นกำรรับฝำกเป็นทำงรำชกำรเพ่ือน ำไปส่ง
ลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่ำ  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่ำประจ ำแผนกผู้นั้นมีหน้ำที่รำชกำรที่
ต้องน ำเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น ำเงินส่งลงบัญชีและน ำเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
 2.ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำ  ได้มีกำรกระท ำลงไปแล้ว 
 "ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำ  มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่
กระท ำกำรตำมหน้ำที่  กำรที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่นั้นจะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรก็
ต่อเมื่อได้กระท ำโดยเป็นกำรจงใจที่จะไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่  โดยปรำศจำกอ ำนำจหน้ำที่จะอ้ำงได้ตำม 
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กฎหมำย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้ำเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรที่จะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรส่วนจะเป็นควำมผิดฐำนใดต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมำยควำมว่ำ  ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบของทำงรำชกำร  ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของรำชกำรหรือท ำนองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมำยถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรที่รำชกำรผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมำยถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอำจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน  
เช่น  กำรได้รับบริกำร  เป็นต้น 
 "มิควรได"้  หมำยถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนำทุจริต  กำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรหรือไม่นั้นจะต้องพิจำรณำลง
ไปถึงเจตนำของผู้กระท ำด้วยว่ำมีเจตนำทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ำยคิดเป็นโจร  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหำกกำรสอบสวนพิจำรณำได้ว่ำ  ข้ำรำชกำร
ผู้อ่ืนใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวำคม  2536  ว่ำกำรลงโทษ
ผู้กระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจำกรำชกำร  กำรน ำเงินที่ทุจริตไปแล้วมำคืนหรือมี
เหตุอันควรปรำณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตำมนัยหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลง
วันที่ 24 ธันวำคม 2536  รวมทั้งอำจจะถูกยึดทรัพย์และด ำเนินคดีอำญำ  เนื่องจำกเป็นควำมผิดมูลฐำน  ตำมมำตรำ 
3(5) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และควำมผิดอำญำฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยทุจริต  
ตำมมำตรำ  157  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสอง
หมื่นบำทหรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 หำกข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถำนเดียว  รวมทั้งอำจจ ำคุกและยึด
ทรัพย์  ดังนั้น  ข้ำรำชกำรทุกคนควรพึงละเว้นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติเป็นส ำคัญ  
ให้สมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดด  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำ
ให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อพ่ีน้องประชำชนทั้งทำงอ้อมและทำงตรง  ท ำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชำชน
อย่ำงแท้จริง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดดมีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นธรรม  และ
สำมำรถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจให้เกิดผลตำมเป้ำประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงแท้จริง 
 ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงำนตำมภำรกิจใด ๆ ก็ตำม ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรงำน  กล่ำวคือกำรบริหำรงำน
ที่ดีจะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมีประสิทธิภำพ  สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ในแต่ละ ขั้นตอนของกำร
ด ำเนินงำน  และในทำงตรงข้ำมแม้ว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค  
งบประมำณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตำมแต่ถ้ำกำรบริหำรจัดกำรไม่ดี  กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจนั้นก็ไม่สำมำรถ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  ดังนี้ 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  มำตรำ 29  ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชน
หรอืกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน  ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรรวมทั้งรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท ำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร  เพื่อให้ประชำชนหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  กำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำร มำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตน
ว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็นหรือสมควรที่จะได้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่  โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี  ก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ  ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด  7  กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำขนมำตรำ 37  ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำนในระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน  ให้ส่วนรำชกำรก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไป  ส่วนรำชกำรใดมิได้
ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใดและ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำงำนนั้น  มีลักษณะที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
ได้  หรือส่วนรำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร.  เห็นว่ำเป็นระยะเวลำที่ล่ำช้ำเกินสมควร  ก.พ.ร. จะ
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มำตรำ 42  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกำศ  เพ่ือใช้บังคั บกับส่วน
รำชกำรอ่ืน  มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกำศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก  
ซ้ ำซ้อน  หรือควำมล่ำช้ำ  ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือไม่  เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็ว
ต่อไป  มำตรำ 43  กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ  ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
หรือกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำท่ีจ ำเป็น 
 -  หมวด  8  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  มำตรำ 45 นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำม  มำตร 9 
(3) แล้ว  ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ  คุณภำพกำรให้บริกำร  ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร  ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ  ทั้งนี้  ตำม
หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และระยะเวลำที่  ก.พ.ร. ก ำหนด  มำตรำ 47  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล  ให้ส่วนรำชกำรประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้นั้นใน
ต ำแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้นั้น 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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   ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  พ.ศ.2558 

  ข้อ  5  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริหำรประชำชนตำมหลักธรรมมำภิบำลโดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  9  ประกำร  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
  5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมำหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กำร 
 
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  พ.ศ.2558 
 ข้อ  5  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม  หลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยึดมั่นใน
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  9  ประกำร  ดังนี้  
  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
  5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  พ.ศ.2558 

 ข้อ  3  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมนทุกคน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือ
รักษำประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  
โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก  10  ประกำรดังนี้ 
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  1)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5)  กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
  6)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
  10) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนำชุมชนให้น่ำ
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  ในฐำนะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด  โดยมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง  งบประมำณ  กำรพัสดุ  กำรจัดเก็บรำยได้กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชนวำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน  จัดกำรบริกำรสำธำรณะ  
กำรศึกษำของท้องถิ่น  กำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของข้ำรำชกำร
ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  มีควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่ำด้วย
จรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน   

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดด  จึงได้ก ำหนดข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน  
เพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ให้มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม  ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้ำรำชกำร  อันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับเชื่ อถือและ
ศรัทธำจำกประชำชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ควำมซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
  1.3  ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้   ควำมสำมำรถ  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น
ส ำคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง  และมุ่งม่ัน  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลำด 
 ข้อ  2  กำรมีจิตส ำนึกมุ่งบริกำรและให้ค ำปรึกษำ 
  2.1  ให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชำชนอย่ำงเท่ำเที ยมกันด้วยควำม
เต็มใจ 
  2.2  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
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 ข้อ  3  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  3.1  ปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของงำน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  3.3  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสำมัคคี  มีน้ ำใจ  เพื่อให้บรรลุภำรกิจของหน่วยงำน 
  3.4  พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ข้อ  4  กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักกำร  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือควำมยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ข้อ  5  กำรด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วำงแผนกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำย  พร้อมที่จะเผชิญต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตำมหลักศำสนำ  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบำยมุข 
 ข้อ  6  กำรยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้ำหำญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เพ่ือนข้ำรำชกำร 
 ข้อ  7  ควำมโปร่งใส  และสำมำรถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
  7.2  พร้อมรับกำรตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ 
  
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน   
 อนุสนธิสัญญำทำงคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำง
คุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำร  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวล
ขึ้นจำกข้อเสนอแนะของผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ำกับควำม
ประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีควำมรับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยำศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 5.  พึงพัฒนำทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยำบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 
 8.  พึงมีจรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
 9.  พึงมีจรรยำบรรณต่อประชำชนและสังคม 
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พระรำชบญัญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540 
 ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นกำรประเมินควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติกำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้มิติกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและมิติของกำร
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร  เอกสำร  หลักฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ
ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเพื่อรองรับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  อันจะส่งให้กำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.2540  ของภำครัฐและประชำชนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรของรัฐบำลที่
ต้องกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสื่อสำธำรณะอ่ืนได้อย่ำงกว้ำงขวำง  ถูกต้อง  
เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ  มีควำมส ำคัญ  ต่อกำรบริหำร จัดกำรที่มี
คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ  โดยเป็นกระบวนกำรที่หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำร  ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้จำกทุกฝ่ำยรวมทั้งกำรให้  กำรบริกำรแก่ประชำชนบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเท่ำเทียมและมีมำตรฐำนเป็นหนึ่งเดียวมำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดภำยใต้  
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภำคประชำชน  และหน่วยงำนภำครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภำคประชำชน 

 1)  ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรับบริกำรดำนข้อมูล  ข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำงำนอ่ืน ๆ จำก
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ 

 2)  สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ 

 4)  มีควำมเข้ำใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ หน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะกำรใช้ช่องทำง
ผ่ำน พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ 

 1)  มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด  ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 

 2)  มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่สอดคล้องกับควำมโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรที่สำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนกำร 
 3)  มีหลักเกณฑ์มำตรฐำน  ตัวชี้วัด  แนวทำงกำรประเมินผลและสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดดังกล่ำว
เป็นตัวแบบในกำรประเมินตนเอง  ภำยใต้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

4)  หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรองรับกำรตรวจประเมินของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินตำมกฎหมำยหรือเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
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 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและสำมำรถพัฒนำระบบกลไกในกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  
ประกอบด้วย  เกณฑ์มำตรฐำนมีควำมครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ  โดยเฉพำะกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำค
ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใส 
 กำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ  โดยมีตัวชี้วัด
มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำน  กำรบริหำรงำน  5  ประกำร  ได้แก่ 
 1.  กำรจัดท ำและเผยแพร่โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
 3.  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 4.  กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 5.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน  มำตรฐำนและตัวชี้วัดควำม
โปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 มำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำหน้ำที่โดย  ควำมซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและกำรขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม
โดยเป็น  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรรวมไปถึงกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของประชำชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  6  ประกำร  ได้แก่ 
 1.  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 2.  กำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 
 3.  กำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 
 4.  กำรจัดให้มีช่องทำงและกลไกในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของประชำชน 
 5.  กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
 6.  กำรจัดท ำระบบข้อมูลทำงสถิติและสรุปผลกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  กำรตรวจสอบได้และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและ
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐของภำคประชำชนตำมเจตนำรมณ์  ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 
 กำรประเมินกำรประเมินควำมสมบูรณ์ของขั้นตอนและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนโดยพิจำรณำจำกระดับควำม
สมบูรณ์ของข้อมูลข่ำวสำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในเชิงคุณภำพที่มีควำมก้ำวหน้ำในด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร  หลักฐำนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนและประสิทธิภำพที่เพ่ิมข้ึน 

กำรปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีกำรวัดค่ำของควำมสมบูรณ์ของกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล  เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยให้เห็น
ถึงระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพโดยเป็น  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนกำรจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบทั้งภำยใน
และภำยนอกท่ีมีควำมเป็นอิสระกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรติดตำม  และประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยมีตัวชี้วัดมำตรฐำนควำมโปร่งใส 

ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล  5  ประกำรได้แก่ 
 1.  กำรจัดท ำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
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 2.  กำรจัดให้มีระบบและกลไกกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  ที่เหมำะสม 
 3.  กำรจัดให้มีระบบและกลไกกำรปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก (External 
Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 5.  กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมำตรฐำนควำมโปร่งใส
ด้ำนกำรเปิดเผยและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เป็นมำตรฐำนในกำรเปิดเผยและกำรส่งเสริมสิทธิกำรเข้ำถึงกำร
รับรู้  ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกำรจัดระบบและช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรพัฒนำศักยภำพของระบบข้อมูล
ข่ำวสำรเพ่ือกำรบริหำรควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร  พ.ศ.2540 
 กลไกลกำรำตรวจสอบภำยในเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล  วิธีกำรประเมิน  พิจำรณำจำกกำร
ปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนงำน  งบประมำณควำมรับผิดชอบและ
ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และพิจำรณำผลกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประเมิน 
 1.  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงำนภำยในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 2.  มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีภำยใต้ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
 3.  มีกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละส่วนงำนภำยใน  หน่วยงำน  โดยพิจำรณำจำกผลกำรน ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีของหน่วยงำนไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำ 
 หลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติของหน่วยงำน  หมำยถึง  กำรที่บุคลำกรและหน่วยงำนได้มีกำรให้บริกำรแก่ประชำชนตำม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นกำรให้บริกำรตำมแนวทำงและระบบที่หลำกหลำย  เช่น  
กำรบริกำรตำมล ำดับก่อน-หลัง หรือกำรให้กำรบริกำรที่เหมำะสมกับภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน  เป็นต้น  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำร 

วิธีกำรประเมิน 
 จำกกำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ว่ำมีหรือไม่มีกำรให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้หรือไม่  อย่ำงไรและพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประเมิน 
 1.  มีกำรให้กำรบริกำรตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ 
 2.  มีกำรให้กำรบริกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3.  มีกำรให้บริกำรเรียงตำมล ำดับก่อน - หลัง 

กำรที่หน่วยงำนได้มีกำรก ำหนดและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำ  ระบบกำรให้คุณให้โทษและกำรจัดท ำกิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน  โดยเป็นกำรก ำหนดรูปแบบและเกณฑ์
มำตรฐำนในกำรพิจำรณำให้โทษแก่บุคลำกรที่กระท ำควำมผิดตำมกฎระเบียบของรำชกำรและจริยธรรมของหน่วยงำน
รวมทั้งกำรสนับสนุนและให้รำงวัลแก่บุคลำกรที่มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีกำรประเมินพิจำรณำจำกกำรก ำหนดและ
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรให้  คุณ  ให้โทษ  และกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในหน่วยงำน  และพิจำรณำจำก
ขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำระบบกำร  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
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 ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวม  เพ่ือให้มีติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและเพ่ือพัฒนำระบบ  กำรติดตำมและประเมินผลของหน่วยงำนโดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพ/ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรวมทั้งมีกำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผล
ตำมหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้และมีกำรเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีกำรประเมินให้บุคลำกร/สำธำรณชนได้
รับทรำบ 
 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน  เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 
 1.  มีกำรจัดแผนงำนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ  ประชำชนในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน  เช่น  กำรจัดเวทีประชำคม/สำธำรณะ 
 2.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มำจำกภำคประชำชน  เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
 ก ำหนดไว้โดยจะต้องมีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้เป็นที่รับทรำบโดยทั่วไป  
วิธีกำรประเมิน  พิจำรณำจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมแผน  ปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำน 
 1.  พิจำรณำจำกช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีพร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 2.  มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน  และทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหลักฐำนประกอบกำรตรวจสอบ/
ข้อมูลที่ต้องกำร 
 
มำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
 กำรควบคุม  หมำยถึง  กระบวนกำรที่กระท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  หรือ
ถ้ำจะให้ควำมหมำยที่ชี้ให้เห็นถึงบทบำทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมำยถึง  กำรบังคับให้กิจกรรมต่ำงๆ เป็ นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว้  จำกควำมหมำยดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปรำกฏว่ำไม่เป็นไปตำมทิศทำง  
กรอบ  หรือข้อก ำหนดที่วำงไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหำรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมแผนดังกล่ำว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 
กำรควบคุมอำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  กำรควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน (Product Control)  เป็นกำรควบคุมผลผลิตของโครงกำรเพ่ือจัดกำรให้
โครงกำรผลิตได้ปริมำณตำมที่ก ำหนดไว้ในแผน  เรียกว่ำ  กำรควบคุมปริมำณ (Quantity  Control) และควบคุมให้ผลผลิต
ที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้เรียกว่ำกำรควบคุม  คุณภำพ (Quality Control)  กำรควบคุมในข้อนี้รวมถึง
กำรควบคุมเวลำของโครงกำรด้วย  คือกำรควบคุมให้โครงกำรสำมำรถผลิตผลงำนได้ปริมำณและคุณภำพตำมช่ว งเวลำที่
ก ำหนดไว้ 
 2.  กำรควบคุมบุคลำกร (Personal of Staff Control)  เป็นกำรควบคุมพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนโครงกำร  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงำนตำมวิธีที่ก ำหนดไว้และให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรโครงกำร  ควบคุมและบ ำรุง
ขวัญพนักงำน  ควำมประพฤติ  ควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน
ด้วย 
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 3.  กำรควบคุมด้ำนกำรเงิน (Financial Control) ได้แก่  กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย (Cost - Control) กำรควบคุม
ทำงด้ำนงบประมำณ  (Budget Control) ตลอดจนกำรควบคุมทำงด้ำนบัญชีต่ำงๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงกำรเสียค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุด  
และมีเหตุผลเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  กำรควบคุมทรัพยำกรทำงกำยภำพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
ทรัพยำกรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อำคำรและที่ดินตลอดจนแรงงำนในกำรเป็นปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำรเพ่ือให้
เกิดกำรประหยัดในกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว 
 5.  กำรควบคุมเทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  กำรควบคุมก ำกับ
ดูแลเทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำที่ก ำหนดไว้  ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประเภทนั้น ๆ  โ ดยจะต้อง
ควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้ำใจง่ำย  เช่น  โครงกำรพัฒนำสังคม  วัฒนธรรม  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย  หรือ
โครงกำรพัฒนำชนบท  เป็นต้น 

ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม 

 ควำมส ำคัญ  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ของกำรติดตำมและกำรควบคุมนั้น  อำจพิจำรณำได้จำกประเด็นต่อไปนี้ 
1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่ำเป็นวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญที่สุดของ

กำรติดตำมและกำรควบคุมโครงกำร  ทั้งนี้เพรำะวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยถือเป็นหัวใจส ำคัญของโครงกำร  หำกไม่มีกำร
ยึดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เรำก็ไม่ทรำบว่ำจะท ำโครงกำรนี้ไปท ำไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  กำรติดตำมและ
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงกำรบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่ำวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญยิ่ง
ของผู้บริหำรโครงกำร 
 2.  ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย  ผู้บริหำรที่ดีจะต้องควบคุมเวลำและค่ำใช่จ่ำยของโครงกำรโดยกำรเสนอแนะ
เทคนิควิธีกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพให้ซึ่งจะสำมำรถลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรลงไปได้มำก  ท ำให้สำมำรถน ำ
ทรัพยำกรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงกำรอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 
 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน  กำรติดตำมควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นกำรจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แต่เป็นกำรแนะน ำช่วยเหลือโดยค ำนึงถึงผลส ำเร็จของโครงกำรเป็นส ำคัญ  เพรำะฉะนั้นผู้นิเทศงำนและผู้ควบคุม
งำนที่ดีมักจะได้รับกำรต้อนรับจำกผู้ปฏิบัติงำน  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกกระตือรือร้น  เพรำะมีพ่ีเลี้ยงมำช่วยแนะน ำ  
ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก ำลังใจที่จะปฏิบัติงำนต่อสู้กับปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ก็จะมีมำกข้ึน 
 4.  ช่วยป้องกันและควำมเสียหำยรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้นได้  โครงกำรบำงโครงกำรถ้ำมีกำรควบคุมไม่ดีพออำจเป็น
สำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยใหญ่หลวงได้  และหำกพบควำมเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ "สำยเกินแก้"  ก็
จะไม่เกิดขึ้น 
 5. ท ำให้พบปัญหำที่อำจเกิดข้ึนเนื่องมำจำกโครงกำรนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท ำกำรติดตำมและควบคุมนั้น  ผู้บริหำรจะ
มองเห็นปัญหำอันเป็นผลกระทบต่ำง ๆ ของโครงกำรหลำยประกำร  จึงจะสำมำรถจัดหำมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไขได้
อย่ำงถูกต้อง  เช่น  โครงกำรสร้ำงถนนเข้ำไปในถิ่นทุรกันดำร  อำจก่อให้เกิดปัญหำกำรลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสำย
นั้นเป็นเส้นทำงขนส่ง  เป็นต้น 
 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เห็นเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือมำตรฐำนของงำนได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติโครงกำร
ต่ำง ๆ มักจะก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยไว้อย่ำงหลวม ๆ หรือใช้ค ำท่ีค่อนข้ำงจะเป็นนำมธรรมสูง  เช่น  ค ำว่ำพัฒนำ  
ขยำย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหำรมองไม่เห็นเป้ำหมำยได้ชัดเจน  ไม่
อำจปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ถูกต้องได้  เมื่อมีกำรติดตำมและควบคุมโครงกำรจะต้องมีกำรท ำให้วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยรวมทั้งมำตรฐำนต่ำง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สำมำรถเปรียบเทียบและท ำกำรควบคุมได้ 
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 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรติดตำมและกำรควบคุมเป็นเครื่องมือส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรและกระบวนกำร
วำงแผน  ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  นโยบำยที่ก ำหนดไว้กำรติดตำมและกำรควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีกำรแยกกันอย่ำงอิสระ  กล่ำวคือเมื่อมีกำรติดตำมดูผลกำรท ำงำนว่ำเป็นอย่ำงไรแล้ว  
ก็ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้ไปสู่ทิศทำงท่ีต้องกำร  และในทำงกลับกันใครหรือหน่วยงำนใดก็ตำมที่
จะท ำหน้ำที่ควบคุมก็ต้องมีกำรติดตำมก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สำมำรถควบคุมอะไรได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน 
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 


