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บทท่ี 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537แก+ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ส วนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหน+าท่ีขององค�การบริหารส วนตําบล มาตรา 66 องค�การบริหารส วน



ตําบลมีอํานาจหน+าท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในด+านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต+บังคับแห ง
กฎหมาย องค�การบริหารส วนตําบล มีหน+าท่ีต+องทําในเขตองค�การบริหารส วนตําบล 
 1. จัดให+มี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป>องกันโรคและระงับโรคติดต อ 
 4. ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู+สูงอายุ และผู+พิการ 
 7. คุ+มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
 8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญหาท+องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน 
 9. ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให+ตามความจําเปMนและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของส วนท+องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติตําบลและองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 แก+ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว าด+วยหลักเกณฑ�และวิธีบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2548 กําหนดแนวทางให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินวัดผลการ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป>าหมายภารกิจ โดยจัดทํา
คู มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส วนตําบลดงบัง มีเป>าประสงค�ในการนํามาตรการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักท่ีได+มาใช+ในการปรับปรุง แก+ไข ส งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซ่ึงบ งชี้ว ากระบวนการ
วิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเปMนอย างไร นําไปสู ความสําเร็จ บรรลุตามเป>าหมายวัตถุประสงค�หรือไม  เพียงใด 

 คู มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปMนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับหัวหน+างาน
และผู+ปฏิบัติงานในหน วยงาน จัดทําข้ึนไว+เพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน วยงานออกมาเปMนระบบและ
ครบถ+วน 
คู มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

• เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส+นทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มต+นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
• ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต าง ๆ ขององค�กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
• มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซ+อน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวข+องกับคนหลายคน 
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค3 

 1. เพ่ือให+หัวหน+าหน วยงานได+มีโอกาสทบทวนภาระหน+าท่ีของหน วยงานของตนว ายังคงมุ งต อจุดสําเร็จของ
องค�การโดยสมบูรณ�อยู หรือไม  เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําให+หน วยงานต+องให+
ความสําคัญแก ภาระบางอย างมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือให+หัวหน+าหน วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแต ละ
งานออกมาเปMนลายลักษณ�อักษรเพ่ือให+การทํางานเกิดประโยชน�ต อองค�การโดยส วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช+มาตรฐาน
การทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปMนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต อไปด+วย 
 3. เพ่ือให+การปฏิบัติงานในปLจจุบันเปMนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให+ผู+ปฏิบัติงานได+ทราบความคาดหวังอย างชัด
แจ+งว า การทํางานในจุดนั้น ๆ ผู+บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบ+าง ซ่ึงย อมทําให+ผู+ปฏิบัติงาน



สามารถปรับวิธีการทํางานและเป>าหมายการทํางานให+ตรงตามท่ีหน วยงานต+องการได+และส งผลให+เกิดการยอมรับผล
การประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรู+ล วงหน+าแล+วว าทํางานอย างไรจึงจะถือได+ว ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให+การปฏิบัติงานสอดคล+องกับนโยบาย วิสัยทัศน� ภารกิจและเป>าหมายขององค�กร เพ่ือให+หัวหน+า
หน วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหน+าท่ีมีจุดวัดความสําเร็จท่ีแน นอนเด่ินชัด 
หัวหน+างานจึงสามารถใช+ทรัพยากรบุคคลให+เกิดประโยชน�สูงสุด 

ประโยชน3ของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน3ของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองค3กรและผู
บังคับบัญชา 
 1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน วยงาน 
 2. เปMนข+อมูลในการประเมินค างานและจัดชั้นตําแหน งงาน 
 3. เปMนคู มือในการสอนงาน 
 4. การกําหนดหน+าท่ีการงานชัดเจนไม ซํ้าซ+อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปMนคู มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห�งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให+ผู+ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได+ 
 9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
 10. ผู+บังคับบัญชาได+ทราบข้ันตอนและสายงานทําให+บริหารงานได+ง ายข้ึน 
 11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได+ 
 12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม ท่ีจะรับได+ง ายข้ึนและตรงมากข้ึน 
 13. ทําให+บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให+เหมาะสมยิ่งข้ึนได+ 
 14. ยุติความขัดแย+งและเสริมสร+างความสัมพันธ�ในการประสานระหว างหน วยงาน 
 15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน วยงานได+ 
 16. เปMนข+อมูลในการสร+างฐานข+อมูลของบริษัทต อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห�ค าใช+จ ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน วยงานได+ 
 19. ผู+บังคับบัญชาบริหารงานได+สะดวก และรวดเร็วข้ึน   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส วนร วมสําหรับผู+บังคับบัญชาคนใหม ในการร วมกันเขียนคู มือ 

ประโยชน3ของคูมือการปฏิบัติงานที่มตีอผู
ปฏิบัตงิาน 
 1. ได+รับทราบภาระหน+าท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน 
 2. ได+เรียนรู+งานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเข+ามาทํางานใหม /หรือผู+บังคับบัญชาท่ีมีต อตนเองชัดเจน 
 3. ได+ทราบความหวัง (Expectation) ของผู+บังคับบัญชาท่ีมีต อตนเองชัดเจน 
 4. ได+รับรู+ว าผู+บังคับบัญชาจะใช+อะไรมาเปMนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได+เข+าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน วยงาน 
 6. สามารถช วยเหลืองานซ่ึงกันและกันได+ 
 7. เข+าใจหัวหน+างานมากข้ึน ทํางานด+วยความสบายใจ 
 8. ไม เก่ียงงานกัน รู+หน+าท่ีของกันและกันทําให+เกิดความเข+าใจท่ีดีต อกัน 
 9. ได+ทราบจุดบกพร องของงานแต ละข้ันตอนเพ่ือนํามารปรับปรุงงานได+  
 10. ได+เรียนรู+งานของหน วยงานได+ท้ังหมด ทําให+สามารถพัฒนางานของตนเองได+ 
 11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแน นอน ทําให+การทํางานได+ง ายข้ึน 
 12. รู+จักวางแผนการทํางานเพ่ือให+ผลงานออกมาตามเป>าหมาย  



 13. สามารถใช+เปMนแนวทางเพ่ือการวิเคราะห�งานให+ทันสมัยอยู ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ งเวลาให+กับงานต าง ๆ ได+อย างถูกต+องเหมาะสม 
 15. รู+ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให+การประสานงานง ายข้ึน 
 16. ได+เห็นภาพรวมของหน วยงานต าง ๆ ในฝBายงานเดียวกันเข+าใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถทํางานได+อย างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอ+างอิง 
 18. ได+รับรู+ว าตนเองต+องมีการพัฒนาอะไรบ+างเพ่ือให+ได+ตามคุณสมบัติท่ีต+องการ 
 19. ได+เรียนรู+และรับทราบว าเพ่ือนร วมงานทําอะไร เข+าใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ได+รับรู+ว างานท่ีตนเองทําอยู นั้นสําคัญต อหน วยงานอย างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองค3การบริหารสวนตําบล 
  องค�การบริหารส วนตําบล มีชื่อย อเปMนทางการว า อบต. มีฐานะเปMนนิติบุคคล และเปMนราชการ
บริหารส วนท+องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายได+โดยไม รวมเงินอุดหนุนใน
ป=งบประมาณท่ีล วงมาติดต อกันสามป=เฉลี่ยไม ต่ํากว าป=ละหนึ่งแสนห+าหม่ืนบาท 
(ปLจจุบัน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค�การบริหารส วนตําบล ท้ังสิ้น 5,335 แห ง) 
 
 
 
รูปแบบองค3การ 
  องค�การบริหารส วนตําบล ประกอบด+วย สภาองค�การบริหารส วนตําบล และนายกองค�การบริหาร
ส วนตําบล 
  1. สภาองค�การบริหารส วนตําบล ประกอบด+วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนตําบล จํานวน
หมู บ+านละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎร�ผู+มีสิทธิเลือกต้ังในแต ละหมู บ+านในเขตองค�การบริหารส วนตําบลนั้น กรณี
ท่ีเขตองค�การบริหารส วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู บ+านให+มีสมาชิกองค�การบริหารส วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณี
มีเพียงสองหมู บ+านให+มีสมาชิกองค�การบริหารส วนตําบล หมู บ+านละสามคน 
  2. องค�การบริหารส วนตําบลมีนายกองค�การบริหารส วนตําบล หนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
ผู+บริหารท+องถ่ินโดยตรง การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว าด+วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท+องถ่ินหรือ
ผู+บริหารท+องถ่ิน 

การบริหาร 
  กฎหมายกําหนดให+มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด+วยนายกองค�การบริหารส วน
ตําบล 1 คน และให+นายกองค�การบริหารส วนตําบลแต งต้ังรองนายกองค�การบริหารส วนตําบล 2 คน ซ่ึงเรียกว า 
ผู+บริหารขององค�การบริหารส วนตําบลหรือผู+บริหารท+องถ่ิน 

อํานาจหน
าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก+ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาตําบลท้ังในด+านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน+าท่ีต+องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดให+มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



   - ป>องกันโรคและระงับโรคติดต อ 
   - ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู+สูงอายุและพิการ 
   - คุ+มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
   - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท+องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน 
   - ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน+าท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ให+มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให+มีและบํารุงไฟฟ>าหรือแสงสว างโดยวิธีอ่ืน 
   - ให+มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   - ให+มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ อนหย อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให+มีและส งเสริมกลุ มเกษตรกร และกิจการสหกรณ� 
   - ส งเสริมให+มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บํารุงและส งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ+มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเปMนสาธารณสมบัติของแผ นดิน 
   - หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของ อบต. 
   - ให+มีตลาด ท าเทียบเรือ และท าข+าม 
   - กิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 
   - การท องเท่ียว 
   - การผังเมือง 
 

อํานาจหน
าท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+แก องค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ. 
2542 กําหนดให+ อบต.มีอํานาจและหน+าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน
ท+องถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ินของตนเอง 
  2. การจัดให+มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  3. การจัดให+มีและควบคุมตลาด ท าเทียบเรือ ท าข+าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก อสร+างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส งเสริม การฝkก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ+มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อม 
  8. การส งเสริมการท องเท่ียว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู+ด+อยโอกาส 
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท+องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน 
  12. การปรับปรุงแหล งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู อาศัย 
  13. การให+มี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ อนหย อนใจ 
  14.การส งเสริมกีฬา 
  15. การส งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



  16. ส งเสริมการมีส วนร วมของราษฎรการพัฒนาท+องถ่ิน 
  17. การรักษาความสะอาด และความเปMนระเบียบเรียบร+อยของบ+านเมือง 
  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให+มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว� 
  22. การจัดให+มี และควบคุมการฆ าสัตว� 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปMนระเบียบเรียบร+อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
  24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช+ประโยชน�จากปBาไม+ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร+อย การส งเสริมและสนับสนุนการป>องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินกิจอ่ืนใด ท่ีเปMนผลประโยชน�ของประชาชนในท+องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

บทบาทหน
าที่ขององค3กรปกครองสวนท
องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 ส วนท่ี 3 เรื่องอํานาจหน+าท่ี
ขององค�การบริหารส วนตําบล มาตรา 66 กําหนดให+ "องค�การบริหารส วนตําบล ท้ังในด+านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซ่ึงถือได+ว า เปMนกรอบภาระหน+าท่ีหลักของ อบต. เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว าด+วยการปกครองท+องถ่ิน มาตรา 289 บัญญัติว า "องค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน ย อมมีหน+าท่ี
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท+องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน" และ "องค�การปกครองส วน
ท+องถ่ิน ย อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได+กําหนดให+องค�กรปกครองส วน
ท+องถ่ิน มีอํานาจหน+าท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช+ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อมท่ี
อยู ในเขตพ้ืนท่ีตน เพ่ือการส งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อมอีกด+วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน+าท่ีของ อบต. จึงครอบคลุมท้ังด+านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด+านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล+อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปLญญาท+องถ่ิน และอ่ืน ๆ ) ซ่ึงปรากฏอยู ในบทบัญญัติ
สภาตําบล และองค�การบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปMนภารกิจหน+าท่ีท่ีต+องทํา และอาจทํา 
   1. องค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) มีอํานาจหน+าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด+านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) มีหน+าท่ีต+องทําในเขตองค�การบริหารส วนตําบล ดังต อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให+มีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ป>องกันโรคและระงับโรคติดต อ 



   (4) ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู+สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ+มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
   (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท+องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน 
   (9) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให+ตาม
ความจําเปMนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช+ข+อความใหม แทนแล+ว โดยมาตรา 14 และ
เพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
ตามลําดับ) 
    3. องค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) อาจทําให+เขตองค�การบริหารส วนตําบล ดังต อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให+มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให+มีและบํารุงไฟฟ>าหรือแสงสว างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให+มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   (4) ให+มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ อนหย อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให+มีและส งเสริมกลุ มเกษตรกร และกิจการสหกรณ� 
   (6) ส งเสริมให+มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บํารุงและส งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ+มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเปMนสาธารณสมบัติของแผ นดิน 
   (9) หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของ อบต. 
   (10) ให+มีตลาด ท าเทียบเรือ และท าข+าม 
   (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 
   (12) การท องเท่ียว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบริหารส วน
ตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข
อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของตําบล 

............................................................... 
1. สภาพท่ัวไป 
๑. ข
อมูลท่ัวไปขององค3การบริหารสวนตําบลดงบัง 

 ๑.๑ประวัติความเป9นมา 

ตําบลดงบังเดิมเปMนหมู บ+านเล็กๆหมู บ+านหนึ่งมีการปกครองข้ึนอยู กับตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  
ต อมาทางราชการได+ประกาศให+บ+านดงบัง เปMนตําบลดงบัง ในสมัยของนายหว าน  ยศสมบูรณ�  ซ่ึงเปMนกํานันตําบลดง
บังในขณะนั้น  ต อมาได+มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด โดยโอนตําบลดงบัง และตําบลคอนสาร ให+มาอยู ในเขต
การปกครองของอําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ                                                                                                          
และกระทรวงมหาดไทยได+ประกาศยกฐานะจากสภาตําบลเปMนองค�การบริหารส วนตําบล เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๓๙ 
 ๑.๒เนื้อท่ีองค�การบริหารส วนตําบลดงบังมีพ้ืนท่ีประมาณ 33.23ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,773
ไร  
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ       จด  ตําบลโนนคอม  อําเภอภูผาม าน  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต+           จด  ตําบลดงกลาง  และตําบลห+วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จด  ตําบลหนองเขียด ,โนนหัน, โนนสะอาดอําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก น 
 ทิศตะวันตก   จด  ตําบลเขาต อ ตําบลคอนสารและตําบลทุ งนาเลา อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
 ๑.๓  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
  ๑. สภาพภูมิอากาศ 



 ลักษณะภูมิอากาศของตําบลดงบัง มีอากาศร+อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี 3 ฤดูท้ัง
ป= โดยเฉพาะฝนตกชุกในระหว างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  อาการร+อนและแห+งแร+งแต บางครั้งอาจมีอากาศ
เย็น บ+างครั้งเกิดพายุฝนฟ>าคะนอง  และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก อให+เกิดความเสียหายแก ประชาชนทุกป=  
เรียกว าพายุฤดูร+อน อากาศร+อน จะมีอุณหภูมิระหว าง 35 – 39.9 องศาเซสเซียส  ร+อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 
องศาเซสเซียสข้ึนไป คือ 
 ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม  -  ธันวาคม, ฤดูร+อนเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ�  - เมษายน 

๑.๔  เขตการปกครอง 
 องค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  แบ งการปกครองออกเปMน  8หมู บ+าน    คือ 
 หมู ท่ี      ๑ บ+านดงบัง   
 หมู ท่ี   3 บ+านฝายดินสอ      
 หมู ท่ี   4 บ+านม วง 
 หมู ท่ี   5 บ+านทรายสะอาด 
 หมู ท่ี   6    บ+านท าขอนแดง 
 หมู ท่ี   7    บ+านโนนหว+านไพร 
 หมู ท่ี   8    บ+านหินรอยเมย 
 หมู ท่ี   9    บ+านนาบัว 
 ๑.๕  ประชากร        
 ตําบลดงบังมีประชากรท้ังสิ้น 4,521คน  แยกเปMนชาย 2,521  คน หญิง  2,281คน  มีความ

หนาแน น  77.25คน / ตารางกิโลเมตร  ประชากรสามารถแยกเปMนรายหมู บ+านได+  ดังนี้ 

ช่ือหมูบ
าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

๑ ดงบัง 279 305 584 160 
3 ฝายดินสอ 186 206 392 219 
4 มวง 356 362 718 186 
5 ทรายสะอาด 111 123 234 61 
6 ทาขอนแดง 114 132 246 66 
7 โนนหว
านไพร 355 354 709 194 
8 หินรอยเมย 239 224 463 163 
9 นาบัว 600 575 1,175 351 

รวม 8 หมูบ
าน 2,240 2,281 4,521 1,400 
ข+อมูล :  ทะเบียนอําเภอคอนสาร(ข+อมูล  ณ  เดือน เมษายน  ๒๕63) 

         ๑.๖  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๓.๑การประกอบอาชีพ   



 ในตําบลดงบังประชากรส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเชิงพาณิชยการโดยแบ งออกเปMน
ด+าน ๆ  ได+ดังนี้ 
 ๑)  ด
านการเกษตรกรรม 
 ประชากรส วนใหญ ในตําบลดงบัง  ประกอบอาชีพด+านการเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี
สําคัญท่ีทํารายได+ให+เกษตรกรได+แก  การทํานาข+าวปลูกพืชสวน  รองลงมาเปMนพืชไร    ถ่ัวเหลือง  สวนผลไม+และพืชผัก
อ่ืน ๆ  
 ๒) ด
านการพาณิชยกรรม 
  สําหรับการประกอบอาชีพด+านพาณิชยกรรม ในตําบลดงบังนั้น โดยส วนใหญ จะอยู ในเขตชุมชน การ
ลงทุนส วนใหญ เปMนไปในลักษณะร+านค+าเล็ก ๆ  เนื่องจากประชาชนไม ม่ันใจในเรื่องสถานท่ีประกอบกับประชาชนมี
ค อนข+างน+อยไม เพียงพอกับการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ  จึงไม คุ+มกับการลงทุน 

 ๓)  ด
านปศุสัตว3 
  การเลี้ยงสัตว�ในตําบลดงบัง ส วนใหญ เปMนการเลี้ยงเพ่ือเปMนอาหารในครอบครัว มิได+หวังท่ีจะทํา
การเลี้ยงเปMนรายได+หลักหรือเปMนการค+า  แต อย างไรก็ตามเกษตรกรในพ้ืนท่ีเริ่มมีการต่ืนตัวท่ีจะเลี้ยงสัตว�เปMนอาชีพ
เสริมมากข้ึน ได+แก การเลี้ยงไก  หมูวัว  เปMด  เปMนต+น 

 ๔)  ด
านการทองเท่ียว 
  ในตําบลดงบัง ไม มีแหล งท องเท่ียวท่ีจะเปMนท่ีรู+จักของประชาชนท่ัวไป แต มีทรัพยากรท่ีมี
ศักยภาพ ท่ีจะพัฒนาให+เปMนแหล งท องเท่ียวในอนาคตได+ คือ อ างเก็บน้ําห+วยลึก หมู ท่ี ๖บ+านท าขอนแดง                                  

 ๓.๒ หนวยธุรกิจในเขตองค3การบริหารสวนตําบล 
 ธนาคาร 1 แห ง 
 โรงแรม 2 แห ง 
 ปLtมน้ํามันและกuาช 2 แห ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม - แห ง 
 โรงสี 5 แห ง  
  
        ๑.๗  ข
อมูลทางสังคม      
 สภาพสังคมในตําบลดงบัง เปMนสังคมแบบก่ึงชนบท มีประชาชนส วนหนึ่งเปMนคนพ้ืนเพเดิม และส วนหนึ่งได+
อพยพมาจากจังหวัดอ่ืน ส วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปMนสังคมท่ีสงบมีความสามัคคี การเมืองมีความเปMน
เอกภาพ                                                      
๑.๗.๑  ด
านการศึกษา     
 ในด+านการศึกษาตําบลดงบังมีสถานศึกษาท่ีให+ประชาชนในตําบลเขาเขนได+รับการศึกษาโดยแยก
ตามระดับการศึกษา คือ 
 ระดับก อนวัยเรียน ในตําบลเขาเขนมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กก อนวัยเรียน มีจํานวน  ๔แห งซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 



ช่ือศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนคร ู (คน) จํานวนนักเรียน  (คน) 

๑. ศูนย�อบรมเด็กก อนเกณฑ�วัดหนองม วง  หมู ท่ี 4 
๒. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดแก นจันทร�คงคาราม หมู ท่ี 7 
๓. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงบัง   หมู ท่ี 3 
 

1 
1 
3 
 

32 
11 
27 

 

  

ระดับประถมศึกษา  มีจํานวน  3 โรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือโรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

๑.  โรงเรียนบ+านม วง  หมู ท่ี 4 
๒.  โรงเรียนบ+านหินรอยเมย  หมู ท่ี 8 
๓.  โรงเรียนนาบัว  หมู ท่ี 9 
 

128 
๕2 
70 

 
 สําหรับระดับมัธยมศึกษาในตําบลดงบัง   ไม มีสถานศึกษาท่ีเปxดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต+น 
 ๑.๗..๒ ด
านศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม          
 ประชากรส วนใหญ ในตําบลดงบังนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร+อยละ ๑00   โดยมีศาสนาในตําบล
ดงบังประกอบด+วย วัด  5 แห ง/สํานักสงฆ� 2แห ง ดังนี้ 
 ๑)  วัดดงบัง  หมู ท่ี ๑ 
 ๒)  วัดราษฏสามัคคี  หมู ท่ี ๓ 
 3)  วัดหนองม วง  หมู ท่ี 4 
 4)  วัดโนนสง าท าโพธิ์ศรี  หมู ท่ี 5 
 5)  วัดแก นจันทร�คงคาราม หมู ท่ี 7 
 6)  สํานักสงฆ�วัดนอก  หมู ท่ี 7 
 7)  วัดหนองม วง หมู ท่ี 8 
 8)  วัดโนนสง าวราราม หมู ท่ี 9 
 ส วนด+านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตําบลดงบังมีศิลปวัฒนธรรมท+องถ่ิน ได+แก  ประเพณีบุญเดือนสี่ไท
คอนสาร  บุยเดือนหก  เปMนต+น 
๑.๗.๓ ด
านสาธารณสุข    
 ในด+านสาธารณสุขในตําบลดงบังนั้นมีโรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  1 แห ง  คือ 
 ๑)  โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล ดงบัง  หมู ท่ี 3 
 ซ่ึงเปMนหน วยงานท่ีให+บริการตรวจโรคและรักษาโรคท่ัวไป  และให+คําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัย
ของประชาชนโดยมีบุคลากร  ดังนี้ 
 ๑)  เจ+าหน+าท่ีสาธารณสุข   จํานวน     5 คน 
 ๒)  อาสาสมัครมูลฐานประจําหมู บ+าน  จํานวน   ๑29คน 



 ๑.๗.๔ด
านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน           
  ในตําบลดงบัง มีจุดตรวจให+บริการประชาชน จํานวน ๑แห ง ต้ังอยู ใน หมู ท่ี ๓บ+านฝายดินสอ และ
นอกเหนือจากจุดตรวจแล+วยังมีท่ีพักสายตรวจอีกจํานวน 1 แห ง ต้ังอยู ท่ี หมู ท่ี 4 ซ่ึงมีสมาชิกรักษาความสงบภายใน
หมู บ+าน (สรบ.) ทําหน+าท่ีรักษาความสงบเรียบร+อยภายในหมู บ+าน 
  มวลชนจัดตั้ง   
  ๒)  อพปร.             จํานวน 8๐    คน 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏบัิติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปMนเครื่องมือสําคัญอย างหนึ่งท่ีองค�การจะนํามาใช+ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะท้ังผู+บริหารและผู+ปฏิบัติงานต างจะได+รับประโยชน�จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใช+
ร วมกัน ผู+บริหารจะมีเครื่องมือช วยควบคุมให+การดําเนินงานเปMนไปตามเป>าหมายท่ีกําหนดไว+ การมอบหมายหน+าท่ี
และการสั่งการสามารถทําได+โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน าเชื่อถือ 
เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ�ท่ีผู+บริหารสามารถชี้แจงให+ผู+ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได+โดยงานในส วน
ของผู+ปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีกําหนดไว+ถือเปMนสิ่งท่ีท+าทายท่ีทําให+เกิดความมุ งม่ันท่ีจะไปให+ถึงเป>าหมายการปฏิบัติงาน
มีความถูกต+องมากข้ึน เนื่องจากผู+ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
นําไปสู มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู+ปฏิบัติงานและผู+บริหารองค�การได+รวมกันกําหนดไว+เพ่ือคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานและความเจริญก+าวหน+าขององค�การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปMนภารกิจท่ีสําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค�การ เนื่องจากเปMนปLจจัยท่ีมีส วนทําให+การพัฒนาองค�การบรรลุตามวัตถุประสงค�
และเป>าหมายท่ีวางไว+ การบริหารบุคคลเปMนกระบวนการท่ีเก่ียวข+องตัวกับตัวบุคคลในองค�การ นับต้ังแต การสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให+บุคคลพ+นจากงาน 
ท้ังนี้เพ่ือให+องค�การได+คนดีมีความรู+ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซ่ึงการท่ีองค�การจะได+บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติดังกล าวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปMนต+องสร+างเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ข้ึนมาใช+ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีได+จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปMน
ข+อมูลท่ีองค�การนําไปใช+ในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
โอนย+าย การให+พักงาน และการให+พ+นจากงานโดยท่ัวไปแล+ว การท่ีจะทําให+การประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไป
อย างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได+นั้น องค�การมักจะสร+างเครื่องมือประกอบอีกส วนหนึ่งข้ึนมาใช+ในการพิจารณา
ประเมินผล ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือท่ีต+องใช+ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพ่ือใช+เปMน
เกณฑ�ในการเปรียบเทียบผลงานระหว างบุคคลท่ีปฏิบัติงานอย างเดียวกัน โดยองค�การต+องทําการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไว+เปMนหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจนก อนแล+ว เม่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานท่ีองค�การได+กําหนดไว+ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําว ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน ได+ให+ความหมายว าเปMนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือว า
เปMนเกณฑ�ท่ีน าพอใจหรืออยู ในระดับท่ีผู+ปฏิบัติงานส วนใหญ ทําได+ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปMนลักษณะ
ข+อตกลงร วมกันระหว างผู+บังคับบัญชากับผู+ใต+บังคับบัญชาในงานท่ีต+องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด



มาตรฐานหลาย ๆ ด+าน ด+วยกัน อาทิ ด+านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค าใช+จ ายหรือพฤติกรรมของผู+ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปของ
คุณภาพองค�การ จึงจําเปMนต+องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให+เหมาะสมและสอดคล+องกับลักษณะของงาน
ประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค3 
  1. เพ่ือให+ส วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย างเปMนลายลักษณ�อักษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต าง ๆ ของหน วยงาน 
  2. เพ่ือใช+ประโยชน�ในการบริหารจัดการองค�การ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปMน
เครื่องมืออย างหนึ่งในการสร+างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ท่ีมุ งไปสู การบริหารคุณภาพท่ัวไปท้ังองค�การ
อย างมีประสิทธิภาพ 
  ท้ังนี้ เพ่ือให+การทํางานของส วนราชการได+มาตรฐานเปMนไปตามเป>าหมาย ได+ผลิตผลหรือการบริการ
ท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข+อกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการ 

ประโยชน3ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน�ท่ีองค�การและบุคคลในองค�การจะได+รับจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข้ึนใช+ก็พบว ามีด+วยกันหลายประการ ไม ว าจะเปMนทางด+านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร+างแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด+านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช วยให+ผู+ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได+อย างถูกต+อง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําได+กับท่ีควรจะเปMนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให+เกิดผลได+มากข้ึน และช วยให+มีการฝkกฝนตนเองให+เขาสู มาตรฐานได+ 
  2. ด+านการสร+างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปMนสิ่งทําให+เราเกิดความมุ งม่ันไปสู มาตรฐาน
ผู+ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรู+สึกท+าทายผู+ปฏิบัติงานท่ีมุ งความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู+ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด+านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช วยให+ผู+ปฏิบัติงานทราบว าผลงานท่ีมีคุณภาพ
จะต+องปฏิบัติอย างไร ช วยให+ไม ต+องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําให+มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู+ปฏิบัติงาน และช วยให+สามารถพิจารณาถึงความคุ+มค าและเปMนประโยชน�ต อการเพ่ิมผลผลิต 
  4. ด+านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปMนเครื่องท่ีผู+บังคับบัญชาใช+ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู+บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน+าท่ีและส งผ านคําสั่งได+ง ายข้ึน ช วยให+สามารถดําเนินงานตามแผนง ายข้ึน
และควบคุมงานได+ดีข้ึน 
  5. ด+านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช วยให+การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปMนไปอย างมีหลักเกณฑ� ป>องกันไม ให+มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด+วยความรู+สึกการเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีทําได+กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช วยให+ผู+ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได+ดีข้ึน 

ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด
วย 
  1. เลือกงานหลักของแต ละตําแหน งมาทําการวิเคราะห�โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด+วย 
  2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือข+อกําหนดไว+ล วงหน+าว าต+องการผลงานลักษณะใดจากตําแหน งนั้น ไม ว า
จะเปMนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือข+อกําหนดท่ีต้ังไว+ต+องไม ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ�หรือระเบียบข+อบังคับของหน วยงานหรือองค�การ 



  3. ประชุมผู+ท่ีเก่ียวข+อง ได+แก  ผู+บังคับบัญชา หัวหน+าหน วยงานทุกหน วยงานและผู+ปฏิบัติงานใน
ตําแหน งนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาข+อตกลงร วมกัน 
  4. ชี้แจงและทําความเข+าใจกับผู+ปฏิบัติงานและผู+เก่ียวข+องอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดไว+ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล+วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว+ 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก+ไขมาตรฐานท่ีกําหนดไว+ใหม ตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑ�ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ�ท่ีองค�การมักกําหนดเปMนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได+แก  เกณฑ�ด+านปริมาณงานและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวได
โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปMนการกําหนดว างานต+องมีปริมาณเท าไร และควรจะใช+เวลา
ปฏิบัติมากน+อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช นนี้จะไม สามารถกําหนดมาตรฐานด+วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได+ 
  2. คุณภาพของงาน เปMนการกําหนดว าผลงานท่ีปฏิบัติได+นั้นควรมีคุณภาพดีมากน+อยเพียงใด โดยส วนใหญ 
มักกําหนดว าคุณภาพของงานจะต+องมีความครบถ+วน ประณีต ถูกต+องเชื่อถือได+ ประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน งไม สามารถกําหนดมาตรฐานด+วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต เปMนงานท่ีต+องปฏิบัติโดยการใช+บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย างประกอบ 
  ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีต+องแสดงออกไว+ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช วยให+
ผู+ปฏิบัติงานทราบว าต+องปฏิบัติอย างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไม เหมาะสมอาจส งผลเสียต อภาพลักษณ�ของ
องค�การและขวัญกําลังใจของเพ่ือนร วมงานอย างไรก็ตาม เพ่ือให+การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน ง
งานต าง ๆ ในองค�การมีความเหมาะสมและเปMนท่ียอมรับของผู+ปฏิบัติงาน ผู+ทําหน+าท่ีกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะต+องคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ต+องเปMนมาตรฐานท่ีผู+เก่ียวข+องทุกฝBายสามารถยอมรับได+โดยท้ัง
ผู+บังคับบัญชาและผู+ใต+บังคับบัญชาเห็นพ+องต+องกันว ามาตรฐานมีความเปMนธรรม ผู+ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได+
ตามท่ีกําหนดไว+ ลักษณะงานท่ีกําหนดไว+ในมาตรฐานต+องสามารถวัดได+เปMนจํานวนเปอร�เซ็นต�หรือหน วยอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถวัดได+มีการบันทึกไว+ให+เปMนลายลักษณ�อักษรและเผยแพร ให+เปMนท่ีรับรู+และเข+าใจตรงกัน และสุดท+ายมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว+ต+องสามารถเปลี่ยนแปลงได+ท้ังนี้ต+องไม เปMนการเปลี่ยนแปลงเพราะผู+ปฏิบัติงานไม สามารถ
ปฏิบัติได+ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการท่ีหน วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณ�
เครื่องมือเครื่องใช+มาใช+ปฏิบัติงาน 

โครงสร
างองค3กรขององค3การบริหารสวนตําบล 
  องค�การบริหารส วนตําบลมีสภาตําบลอยู ในระดับสูงสุดเปMนผู+กําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค�การบริหารส วนตําบล ซ่ึงเปMนผู+ใช+อํานาจบริหารงานองค�การบริหารส วนตําบลและมี
พนักงานประจําท่ีเปMนข+าราชการส วนท+องถ่ินเปMนผู+ทํางานประจําวันโดยมีปลัดองค�การบริหารส วนตําบลเปMนหัวหน+า
งานบริหารภายในองค�กรมีการแบ งออกเปMนหน วยงานต าง ๆ ได+เท าท่ีจําเปMนตามภาระหน+าท่ีขององค�การบริหารส วน
ตําบลแต ละแห งเพ่ือตอบสนองความต+องการของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยู  เช น 

 - สํานักงานปลัด- ส วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองคลัง  - ส วนสวัสดิการสังคม 
- กองช าง 
 

โครงสร+างสํานักงานปลัด 

 สํานักงานปลัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด 
 มีภาระหน+าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทําร างข+อบัญญัติและ

ข+อบังคับตําบล การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกสภาองค�การบริหารส วนตําบล คณะผู+บริหาร พนักงานส วน
ตําบล ลูกจ+าง พนักงานจ+างการเลือกต้ัง งานเก่ียวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข+อพิพาทต าง ๆ งาน
ส งเสริมการเกษตร การท องเท่ียว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให+คําปรึกษาในหน+าท่ีและความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานส วน
ตําบล ลูกจ+าง พนักงานจ+าง การบริหารงานบุคคล ขององค�การบริหารส วนตําบลท้ังหมด การดําเนินการเก่ียวกับการ
อนุญาตต าง ๆ รวมท้ังกํากับและเร งรัดการปฏิบัติ ราชการของส วนราชการในองค�การบริหารส วนตําบลให+เปMนไปตาม
นโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส วนตําบล รวมถึงปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข+องโดย
แบ งงานหลักภายในออกเปMน 7 งาน คือ 

1. งานบริหารท่ัวไป มีหน
าท่ีความผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานอํานวยการและข+อมูลข าวสาร 
 - งานประชาสัมพันธ� 
 - งานอาคารสถานท่ี 
 - งานรักษาความสงบเรียบร+อย 
 - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 - งานเก่ียวกับระเบียบข+อบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภา อบต. 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต. 
 - รายงานประชุมพลังมวลชนอ่ืน ๆ 
 - งานอํานวยการและประสานราชการ 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 



 - งานเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. 
 - งานข+อมูลการเลือกต้ัง 
 - งานชุมชนสัมพันธ� 
 - งานส งเสริมและสนับสนุนความรู+และวิชาการแก สมาชิกสภา อบต. 
 - งานคุ+มครองและบํารุงรักษาทรัพย�สินของทางราชการและสถานท่ีสาธารณะ 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
2. งานนโยบายและแผน มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานข+อมูลข าวสารของทางราชการ 
 - งานประชาสัมพันธ�ขององค�กร 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร� 
 - งานจัดทําข+อบัญญัติงบประมาณ 
 - งานโครงการอินเตอร�เน็ตตําบล 
 - งานประสานโครงการฝkกอบรม 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสัญญาต าง ๆ ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 - งานการดําเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
 - งานร+องเรียน ร+องทุกข�และอุทธรณ� 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานวินิจฉัยปLญหากฎหมาย 
 - งานข+อบัญญัติและระเบียบขององค�การบริหารส วนตําบลตากแดด 
 - งานให+คําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก เยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยราชการ 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
 
 
 
 
4. งานป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานอํานวยการ 
 - งานป>องกันสาธารณภัย 
 - งานช วยเหลือฟ�tนฟูบรรเทาความเดือดร+อนของราษฎรผู+ประสบภัย 
 - งานกู+ภัย 
5. งานกิจการสภา มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานเก่ียวกับระเบียบข+อบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส วนตําบล 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต. 



 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกต้ังเก่ียวกับสภาองค�การบริหารส วนตําบล 
 - งานส งเสริมและสนับสนุนความรู+และวิชาการแก สมาชิกสภา อบต. 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
6. งานบริหารงานบุคคล มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  งานการวางแผนอัตรากําลังคน 
 - งานการสรรหาบุคลากร 
 - งานการเลื่อนตําแหน ง/แต งต้ัง 
 - งานการพัฒนาบุคลากร 
 - งานระบบสวัสดิการ 
 - งานระบบจริยธรรมและวินัย 
7. งานสวัสดิการสังคม มีหน
าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสวัสดิการสังคม 
 - งานสังคมสงเคราะห� 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานพิทักษ�สิทธิเด็กและเยาวชน 
 - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 - งานส งเสริมอาชีพและข+อมูลแรงงาน 
 - งานส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรือได+รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร+างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได
 

งานทะเบียน
ทรัพย3สินและพัสดุ 

งานการเงินและ
บัญชี 

กองคลงั 



 
กองคลัง 
 มีหน+าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน การเบิกจ าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ

หักภาษีเงินได+และนําส งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได+ประเภทต างๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุญาตเบิกตัดป=และขอขยายเวลาเบิกจ ายเงิน งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย�สิน 
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได+ - รายจ าย งานจัดเก็บรายได+และ
พัฒนารายได+ การจัดหาผลประโยชน�จากสิ่งก อสร+างและทรัพย�สิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการ
ประปาองค�การบริหารส วนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องและท่ีได+รับมอบหมาย โดยแบ งงานหลักภายในออกเปMน 
4 งาน ประกอบด+วย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหน
าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรับเงินและเบิกจ ายเงิน 
 - งานจัดทําฎีกาเบิกจ ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมข+อมูลเก่ียวกับการจัดต้ังงบประมาณรายรับรายจ าย ประจําป= 
 - งานตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับเงิน 
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีท่ัวไปของส วนราชการและบัญชีรายได+แผ นดิน 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได
 มีหน
าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานภาษีอากร ค าธรรมเนียมและค าเช าและรายได+อ่ืน ๆ 
 - งานพัฒนาปรับปรุงรายได+ งานควบคุมกิจการค+าและค าประกัน 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร งรัดรายได+ 
 - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค+า 
 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 - งานการนําส งเงินรายได+ 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 
3. งานทะเบียนทรัพย3สินและพัสดุ มีหน
าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานทะเบียนทรัพย�สินและแผนท่ีภาษี 
 - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซ้ือจัดจ+าง การเบิกจ าย การเก็บรักษา การซ อมแซม 
             และการบํารุงรักษา) 
 - งานการจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
 - งานการเก็บเอกสารสําคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับพัสดุ 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรืองานท่ีได+รับมอบหมาย 

โครงสร+างกองช าง 

 

 
กองชาง 



 

 

 

 
กองชาง 
 มีหน+าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําข+อมูลทางด+านวิศวกรรม การจัดเก็บ

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก อสร+าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก อสร+างและซ อมบํารุง การควบคุมการก อสร+างและซ อมบํารุง งานแผนงานด+าน
วิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ ายวัสดุ อุปกรณ� อะไหล  น้ํามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องหรือท่ีได+รับมอบหมายโดยมีการแบ งงานหลักภายในประกอบด+วย  
 1. งานก อสร+าง มีหน+าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานก อสร+างและบูรณาการ 

  - งานก อสร+างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ํา และโครงสร+างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

  - งานก อสร+างและบูรณะโครงการพิเศษ 

  - งานระบบข+อมูลและแผนท่ีเส+นทางคมนาคม 

  - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  - งานควบคุมการก อสร+างถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสร+างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

  - งานธุรการประจําส วนโยธา 

  - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  - งานจัดทําบันทึกข+อมูลทางด+านการก อสร+าง 

  - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องหรือได+รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน
าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานสถาปLตยกรรมและมัณฑศิลป� 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการก อสร+างอาคาร 
  - งานบริการข+อมูลและหลักเกณฑ� 
  - งานออกแบบ  
 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน
าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนส งและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ํา 
  - งานจัดตกแต งสถานท่ี  
 4. งานผังเมือง มีหน
าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
  - งานสํารวจและแผนท่ี 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปท่ีดินและฟ�tนฟูเมือง 

งานกอสร
าง 
งานประสาน

สาธารณูปโภค 
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานผังเมือง 



  - งานอ่ืนๆท่ีได+รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร+างส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีภาระหน+าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห�วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การ
วัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียนการวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส งเสริม
การศึกษาการใช+เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เก่ียวกับ การศึกษา ส งเสริมการวิจัยการวางโครงการ สํารวจ 
เก็บรวบรวมข+อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดการศึกษา การเผยแพร การศึกษาและปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวข+อง และแบ งงานหลักภายในออกเปMน 2 งาน
ดังนี้ คือ 

งานบริหารการศึกษา 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 1. งานบริหารงานการศึกษา 
             - งานบริหารวิชาการ 
            - งานนิเทศการศึกษา 
             - งานนิเทศการศึกษา 
            - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน
าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานส งเสริมและสนับสนุนศูนย�การเรียนรู+ชุมชน 
   - งานส งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
  - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท+องถ่ิน 
   - งานสันทนาการ   
  - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องหรือได+รับมอบหมาย  

 

 

 

การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาองค3การบริหารสวนตําบลดงบัง 

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองสวนท
องถ่ิน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ.2548 
กําหนดให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินจะต+องดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยให+องค�การบริหารส วนตําบลต+องมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบล 3 ป=เปMนประจําทุกป=ซ่ึงการปรับปรุงแผนจะต+องนําข+อมูลท่ีได+จากการจัดประชุมประชาคมหมู บ+าน
ประชาคมตําบลปLญหาความต+องการท+องถ่ินยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/อําเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
ฉบับท่ี 11 นโยบายของผู+บริหารท+องถ่ินเพ่ือนํามาเปรียบเทียบและให+สอดคล+องกับยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส วน
ตําบล 
  เพ่ือให+เปMนไปตามระเบียบฯ  องค�การบริหารส วนตําบลตากแดดได+ทําข+อมูลท่ีได+มาปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบล 3 ป=เปMนแนวทางในการพัฒนาตําบลเขาเขนและเปMนเครื่องมือของผู+บริหารในการวางกรอบการทํางาน
การพัฒนาตําบลต อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปS 
  แผนพัฒนาสามป= เปMนเอกสารท่ีมีความสัมพันธ�สอดคล+องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของการพัฒนาท่ีชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปMน
ระยะเวลา 3 ป= และการแสดงความเชื่อมโยงกับข+อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป= กล าวคือ องค�การบริหารส วน
ตําบลใช+การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเปMนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป= เพ่ือท่ีกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปMนไปด+วยความรอบคอบ และผ านกระบวนการมีส วนร วมของประชาชน ตามจุดประสงค�ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค3ของการจัดทําแผนสามปS 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยงและสอดคล+องกันระหว างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผน 3 ป= 
และการจัดทํางบประมาณประจําป= 



• แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 

• นโยบายของรฐับาล/ 
 แผนการบรหิาร
ราชการ 
 แผ่นดิน 

• ยทุธศาสตรก์ลุม่
จงัหวดั/ 
  จงัหวดั/อาํเภอ 

• นโยบายผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ+น 

• ภารกจิตามอาํนาจ
หนา้ที+ 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์

พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการ
พฒันา 

หมวด 
รายจา่ย
ต่างๆ 

แผนการ 

ดําเนินงาน 

(ปฏทิิน 

การทาํงาน) 

ปจัจยันําเขา้ 
แผน 

  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่ายอปท. 

  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช วงสามป=ท่ีมีความสอดคล+องและสามารถสนองตอบต อ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเปMนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต าง ๆ ให+อยู ในลักษณะท่ีพร+อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ ายประจําป= และนําไปปฏิบัติได+ทันทีเม่ือได+รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามปS มีลักษณะกว
าง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. เปMนเอกสารท่ีแสดงความสอดคล+องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  2. เปMนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา กับงบประมาณรายจ าย
ประจําป= 
  3. เปMนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปMนห+วงระยะเวลา 
  4. เปMนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนากับงบประมาณรายจ าย
ประจําป= 
 
 

สรุปความเช่ือมโยง 
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับ แผนพัฒนาท
องถ่ิน และงบประมาณท
องถ่ิน 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 
   พฒันาสามปี 



 

 

 

 

 

 

 

Work  Flowกระบวนงาน 

 การใช+สัญลักษณ�ต าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพ่ือให+เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ�ก อน - หลัง 
ของแต ละข้ันตอนในกระบวนงาน  ท่ีจะเปMนประโยชน�ในการช วยทําความเข+าใจกระบวนการทํางานท่ีง ายข้ึนและแสดง
ให+เห็นภาพความสัมพันธ�ระหว างบุคคลท่ีเก่ียวข+อง 

ข้ันตอนการทํางาน 

(Work  Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู+รับผิดชอบ* 

(ตําแหน ง/กลุ ม/ฝBาย) 

ประชาคม 

 

 

 

 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห�ฯ/หัวหน+า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สํานักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ทํ า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข+อมูล/ปLญหา/
ความต+องการจาก

ประชาคมหมู บ+านเพ่ือ
จัดทําประชาคมระดับ

ตําบล 

 

 

 

 

N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห�ฯ/หัวหน+า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 

จัดทําร างแผนฯ 

                                Ye 

 
พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห�ฯ/หัวหน+า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สํานักงาน



 

 

 ปลัดฯ 

 

ประชุม คกก.จัดทําแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ 

 

 

 

 N 
พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห�ฯ/หัวหน+า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สํานักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  

 

 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห�ฯ/หัวหน+า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช+ 

 

 

 

มิ.ย. ผู+บริหารท+องถ่ิน 

ความหมายสัญลักษณ3 

 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปS 

 

1.  ประชาคมหมูบ
าน 
 

2.  รวบรวมนําข
อมูลป_ญหา/ความต
องการ/โครงการจากากรประชาคมหมูบ
านเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับตําบล 

 

4.  เสนอรางแผนพัฒนาสามปSตอสภาองค3การบริหารสวนตําบลให
ความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใช
แผนพัฒนาสามปS 
 

6.  รายงานอําเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

               จดุเริ�มต้นและสิ �นสดุของกระบวนงาน 

                กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
                การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตั ิ

             แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื�อนไหวของงาน 

                จดุเชื�อมตอ่ระหวา่งขั �นตอน 



7.  ประกาศให
ทราบเป9นแผนพัฒนาตําบล 
 

8.  ฝ̀ายบริหาร  และเจ
าหน
าท่ีงบประมาณจัดทําเป9นข
อบัญญัติ 

9.  เสนอให
สภาองค3การบริหารสวนตําบลให
ความเห็นชอบ 

10.  นายอําเภออนุมัติ 

11.  นายกองค3การบริหารสวนตําบลลงนามประกาศเป9นข
อบัญญัติ 

12.  ฝ̀ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดทําเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
ระบบการป.องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป.องกันการละเว
นการปฏิบัติหน
าที่ในภารกิจหลัก 

 
ระบบการป.องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป.องกันการละเว
นการปฏิบัติหน
าท่ีในภารกิจหลัก 
 

 ปLจจุบันรัฐบาลได+มีมาตรการเน+นหนักเก่ียวกับการป>องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร+างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน+าท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข+าราชการใน
การทํางานโดยเน+นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซ่ือสัตย�สุจริต  การมีจิตสํานึกในการให+บริการประชาชน  สําหรับ
หน วยงานท่ีมีหน+าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช น  สํานักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริต
แห งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ นดิน  เปMนต+น 
 สําหรับคําว า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว+  เช น  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว าเพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได+โดยชอบด+วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู+อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าด+วยการป>องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก+ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต อหน+าท่ี" หมายความว า ปฏิบัติหรือละเว+นการปฏิบัติอย าง
ใดในตําแหน งหรือหน+าท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเว+นการปฏิบัติอย างใดในพฤติการณ�ท่ีอาจทําให+ผู+อ่ืนเชื่อว ามีตําแหน งหรือ
หน+าท่ีท้ังท่ีตนมิได+มีตําแหน งหรือหน+าท่ีนั้น  หรือใช+อํานาจในตําแหน งหรือหน+าท่ี  ท้ังนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควร
ได+โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู+อ่ืน 
 ในส วนของการปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไว+ในพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว า  การปฏิบัติหรือละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยทุจริต เปMนการกระทํา
ผิดวินัยอย างร+ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข+าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องค�ประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน+าท่ีราชการท่ีต+องปฏิบัติราชการ  ผู+มีหน+าท่ีจะปฏิบัติหน+าท่ีอยู ในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานท่ี
ราชการก็ได+  ในกรณีท่ีไม มีกฎหมายบังคับไว+โดยเฉพาะว าต+องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ
นั้นไม จําเปMนจะต+องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได+  
การพิจารณาว ามีหน+าท่ีราชการหรือไม   มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหน+าท่ีไว+เปMนลายลักษณ�อักษรโดยระบุว าผู+ดํารงตําแหน งใด
เปMนพนักงานเจ+าหน+าท่ีในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน ง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
 1.3  พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู+บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข+าผูกพันตนเอง ยอมรับเปMนหน+าท่ีราชการท่ีตนต+องรับผิดชอบ เช น 
ก.พ. ได+พิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม มีหน+าท่ีรับส งเงินแต ได+รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย
ผู+มีหน+าท่ีรับส งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช รับฝากเงินฐานะส วนตัว  แต มีลักษณะเปMนการรับฝากเปMนทางราชการ
เพ่ือนําไปส งลงบัญชีโดยได+เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว า  "ได+รับเงินไปแล+ว"  เช นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว าประจําแผนกผู+นั้นมี
หน+าท่ีราชการท่ีต+องนําเงินส งลงบัญชี  เม่ือไม นําเงินส งลงบัญชีและนําเงินไปใช+ส วนตัวถือเปMนการทุจริตต อหน+าท่ี
ราชการ 
 2.ได+ปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน+าท่ีราชการ" หมายความว า  ได+มีการกระทําลงไปแล+ว 
 "ละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ" หมายความว า  มีหน+าท่ีราชการท่ีต+องปฏิบัติแต ผู+นั้นไม ปฏิบัติหรืองดเว+นไม 
กระทําการตามหน+าท่ี  การท่ีไม ปฏิบัติหรืองดเว+นไม กระทําการตามหน+าท่ีนั้นจะเปMนความผิดฐานทุจริตต อหน+าท่ี
ราชการก็ต อเม่ือได+กระทําโดยเปMนการจงใจท่ีจะไม ปฏิบัติการตามหน+าท่ี  โดยปราศจากอํานาจหน+าท่ีจะอ+างได+ตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข+อบังคับ  แต ถ+าเปMนเรื่องปล อยปละ  ละเว+นก็ยังถือไม ได+ว าเปMนการละเว+นการปฏิบัติ



หน+าท่ีราชการท่ีจะเปMนความผิดฐานทุจริตต อหน+าท่ีราชการส วนจะเปMนความผิดฐานใดต+องพิจารณาข+อเท็จจริงเปMน
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว า  ไม เปMนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผู+บังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให+ตนเองหรือผู+อ่ืนได+ประโยชน�ท่ีมิควรได+ 
 "ผู+อ่ืน"  หมายถึงใครก็ได+ท่ีจะได+รับประโยชน�จากการท่ีราชการผู+นั้นปฏิบัติ  หรือไม ปฏิบัติหน+าท่ีโดยมิชอบ 
 "ประโยชน�" หมายถึง  สิ่งท่ีได+รับอันเปMนคุณแก ผู+ได+รับ  ซ่ึงอาจเปMนทรัพย�สินหรือประโยชน�อย างอ่ืนท่ีมิใช 
ทรัพย�สิน  เช น  การได+รับบริการ  เปMนต+น 
 "มิควรได+"  หมายถึง  ไม มีสิทธ�โดยชอบธรรมท่ีจะได+รับประโยชน�ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน+าท่ีนั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว าการกระทําใดเปMนการทุจริตต อหน+าท่ีราชการหรือไม นั้นจะต+อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู+กระทําด+วยว ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร+ายคิดเปMนโจร  ในการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ
หรือละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยมุ งท่ีจะให+ตนเองหรือผู+อ่ืนได+รับประโยชน�ท่ีมิควรได+ซ่ึงหากการสอบสวน
พิจารณาได+ว า  ข+าราชการผู+อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต อหน+าท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีได+มีมติเม่ือวันท่ี  21  
ธันวาคม  2536  ว าการลงโทษผู+กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต อหน+าท่ีราชการ  ซ่ึงควรลงโทษเปMน  ไลออกจากราชการ  
การนําเงินท่ีทุจริตไปแล+วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม เปMนเหตุลดหย อนโทษ  ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย3และดําเนินคดีอาญา  
เนื่องจากเปMนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห งพระราชบัญญัติป>องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และความผิดอาญาฐานเปMนเจ+าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน+าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให+เกิดความเสียหาย
แก ผู+หนึ่งผู+ใดหรือปฏิบัติละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงต+อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต หนึ่งป=ถึงสิบป= หรือปรับต้ังแต สองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 หากข+าราชการผู+ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต+องถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุกและยึด
ทรัพย3  ดังนั้น  ข+าราชการทุกคนควรพึงละเว+นการทุจริตต อหน+าท่ีราชการโดยเห็นแก ประโยชน�ของประเทศชาติเปMน
สําคัญ  ให+สมกับการเปMนข+าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู หัว 
 องค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  ได+เล็งเห็นความสําคัญของปLญหาการละเว+นการปฏิบัติงานซ่ึงเปMนปLญหาท่ี
ทําให+เกิดผลกระทบและความเสียหายต อพ่ีน+องประชาชนท้ังทางอ+อมและทางตรง  ทําให+ผลประโยชน�ไม ตกถึงมือ
ประชาชนอย างแท+จริง  องค�การบริหารส วนตําบลดงบังมีเจตนารมณ�ร วมกันในการดําเนินงานให+เกิดความโปร งใส  
เปMนธรรม  และสามารถตรวจสอบได+เพ่ือให+องค�กรเปMนหน วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให+เกิดผลตาม
เป>าประสงค�เพ่ือประโยชน�ต อประชาชนในพ้ืนท่ีอย างแท+จริง 
 ความสําเร็จหรือล+มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยู กับการบริหารงาน  กล าวคือการ
บริหารงานท่ีดีจะช วยให+การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค�ในแต ละข้ันตอน
ของการดําเนินงาน  และในทางตรงข+ามแม+ว าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว+ดี  มีความเปMนไปได+ทาง
เทคนิค  งบประมาณ  และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต ถ+าการบริหารจัดการไม ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค�ได+ 
 

 

 องค�การบริหารส วนตําบลได+กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปMนค านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว าด+วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ระเบียบ/ข
อบังคับ  ที่บงัคับใช
ตอผู
ที่ละเว
นการปฏิบัติหน
าที ่



 -  หมวด  5  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข+องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต อประสานงานระหว างส วนราชการด+วยกัน  ให+ส วนราชการแต ละแห งจัดทําแผนภูมิข้ันตอน
และระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+องในแต ละข้ันตอนเปxดเผยไว+  ณ  ท่ีทําการของส วน
ราชการและในระบบเครือข ายสารสนเทศของส วนราชการ  เพ่ือให+ประชาชนหรือผู+ท่ีเก่ียวข+องเข+าตรวจดูได+ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส วนราชการ มาตรา 33 ให+ส วนราชการจัดให+มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว าภารกิจใดมีความจําเปMนหรือสมควรท่ีจะได+ดําเนินการต อไปหรือไม   โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ+มค าของภารกิจและสถานการณ�อ่ืน
ประกอบกัน 
 -  หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต+องการของประชาขนมาตรา 37  ในการ
ปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข+องกับการบริการประชาชนหรือติดต อประสานงานในระหว างส วนราชการด+วยกัน  ให+ส วน
ราชการกําหนดระยะเวลาแล+วเสร็จของงานแต ละงานและประกาศให+ประชาชนและข+าราชการทราบเปMนการท่ัวไป  
ส วนราชการใดมิได+กําหนดระยะเวลาแล+วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว างานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดระยะเวลาแล+วเสร็จได+  หรือส วนราชการได+กําหนดระยะเวลาแล+วเสร็จไว+  แต  ก.พ.ร. เห็นว าเปMนระยะเวลาท่ี
ล าช+าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล+วเสร็จให+ส วนราชการนั้นต+องปฏิบัติก็ได+  มาตรา 42  เพ่ือให+การปฏิบัติ
ราชการเปMนไปอย างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให+ส วนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ข+อบังคับ
หรือประกาศ  เพ่ือใช+บังคับกับส วนราชการอ่ืน  มีหน+าท่ีตรวจสอบว ากฎ  ระเบียบ  ข+อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปMน
อุปสรรคหรือก อให+เกิดความยุ งยาก  ซํ้าซ+อน  หรือความล าช+า  ต อการปฏิบัติหน+าท่ีของส วนราชการอ่ืนหรือไม   เพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงแก+ไขให+เหมาะสมโดยเร็วต อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให+ถือว าเปMน
เรื่องเปxดเผย  เว+นแต กรณีมีความจําเปMนอย างยิ่งเพ่ือประโยชน�ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร+อยของประชาชน  หรือการคุ+มครองสิทธิส วนบุคคล  จึงให+กําหนดเปMนความลับ
ได+เท าท่ีจําเปMน 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให+มีการประเมินผลตาม  มาตร 
9 (3) แล+ว  ให+ส วนราชการจัดให+มีคณะผู+ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส วนราชการ
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให+บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู+รับบริการ  ความคุ+มค าใน
ภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ�  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. กําหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข+าราชการเพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานบุคคล  ให+ส วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข+าราชการผู+นั้นในตําแหน งท่ีปฏิบัติ  ประโยชน�และผลสัมฤทธิ์ท่ีหน วยงานท่ีข+าราชการผู+นั้น
สังกัดได+รับจากการปฏิบัติงานของข+าราชการผู+นั้น 
             ประมวลจริยธรรมของข
าราชการการเมืองท
องถ่ินฝ̀ายบริหารองค3การบริหารสวนตําบลเขาเขน  พ.ศ.
2558 

  ข+อ  5  ข+าราชการการเมืองท+องถ่ิน  มีหน+าท่ีดําเนินการให+เปMนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน�
ส วนรวม  เปMนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให+บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต+องยึด
ม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปMนค านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย�  และรับผิดชอบ 



  3)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว าประโยชน�ส วนตน  และไม มีผลประโยชน�ทับซ+อน 
  4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต+อง  เปMนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให+บริการแก ประชาชนด+วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให+ข+อมูลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ+วน  ถูกต+อง  และไม บิดเบือนข+อเท็จจริง 
  7)  การมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร งใส  และตรวจสอบได+ 
  8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย�ทรงเปMนประมุข 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 
 
       ประมวลจริยธรรมของข
าราชการการเมืองท
องถ่ินฝ̀ายสภาท
องถ่ินองค3การบริหารสวนตําบลดงบัง  พ.ศ.
2563 

 ข+อ  5  ข+าราชการการเมืองท+องถิ่นมีหน+าที่ดําเนินการให+เปMนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน�
ส วนรวม  เปMนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให+บริการแก ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต+องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปMนค านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย�  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว าประโยชน�ส วนตน  และไม มีผลประโยชน�ทับซ+อน 
  4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต+อง  เปMนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให+บริการแก ประชาชนด+วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให+ข+อมูลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ+วน  ถูกต+อง  และไม บิดเบือนข+อเท็จจริง 
  7)  การมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร งใส  และตรวจสอบได+ 
  8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปMนประมุข 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 

      ประมวลจริยธรรมของข
าราชการ  องค3การบริหารสวนตําบลดงบัง  พ.ศ.2563 

 ข+อ  3  ข+าราชการขององค�การบริหารส วนตําบลดงบังทุกคน  มีหน+าท่ีดําเนินการให+เปMนไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน�ส วนรวม  เปMนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให+บริการแก ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต+องยึดม่ันในค านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปMนประมุข 
  2)  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย�  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว าประโยชน�ส วนตน  และไม มีผลประโยชน�ทับซ+อน 
  5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต+อง  เปMนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให+บริการแก ประชาชนด+วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให+ข+อมูลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ+วน  ถูกต+อง  และไม บิดเบือนข+อเท็จจริง 
  8)  การมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร งใส  และตรวจสอบได+ 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
  10) การสร+างจิตสํานึกให+ประชาชนในท+องถ่ินประพฤติตนเปMนพลเมืองท่ีดี  ร วมกัน  พัฒนาชุมชน
ให+น าอยู คู คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล+อมให+สอดคล+องรัฐธรรมนูญฉบับปLจจุบัน 

         ข
อบังคับองค3การบริหารสวนตําบลดงบัง  วาด
วยจรรยาข
าราชการองค3การบริหารสวนตําบลดงบัง 



 องค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  ในฐานะเปMนองค�กรท่ีใกล+ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหน+าท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน  การดําเนินการด+านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได+การพัฒนา
ระบบข+อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงาน  จัดการ
บริการสาธารณะ  การศึกษาของท+องถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังส งเสริมให+ประชาชนได+มี
ส วนร วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ินฉะนั้น  เพ่ือเปMนการสร+าง
จิตสํานึกของข+าราชการให+สามารถปฏิบัติหน+าท่ีอย างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร งใส  และเปMนธรรม  จึง
สมควรให+มีข+อบังคับว าด+วยจรรยาข+าราชการองค�การบริหารส วนตําบลดงบัง   

 องค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  จึงได+กําหนดข+อบังคับจรรยาข+าราชการองค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  
เพ่ือเปMนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข+าราชการ  ลูกจ+าง  และพนักงานจ+าง  ให+มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความเปMนธรรม  ธํารงไว+ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข+าราชการ  อันจะทําให+ได+รับการยอมรับ
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว+ดังนี้ 
 ข
อ  1  ความซ่ือสัตย3  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความซ่ือสัตย�สุจริต 
  1.2  ใช+ทรัพยากรขององค�กรอย างประหยัด  และโปร งใส  เพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุดแก ทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน+าท่ีอย างเต็มกําลังความรู+  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการเปMน
สําคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต อผลการกระทําของตนเอง  และมุ ง ม่ัน  แก+ ไขเ ม่ือเ กิดข+อผิดพลาด 
 
 ข
อ  2  การมีจิตสํานึกมุงบริการและให
คําปรึกษา 
  2.1  ให+บริการแก ส วนราชการองค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน  และประชาชนอย างเท าเทียมกันด+วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให+คําปรึกษาแนะนําแก องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินได+อย างถูกต+อง  รวดเร็ว  และครบถ+วน 
 
 ข+อ  3  การมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน+าท่ีโดยมุ งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให+เกิดผลดีและเปMนประโยชน�ต อ
ส วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ งม่ันในการปฏิบัติหน+าท่ีให+สําเร็จตามเป>าหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพ่ือให+บรรลุภารกิจของหน วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง 
 
 ข+อ  4  การปฏิบัติหน+าท่ีอย างเปMนธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข+อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม มีอคติในการปฏิบัติหน+าท่ี 
 
 ข+อ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอย างมีเป>าหมาย  พร+อมท่ีจะเผชิญต อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช+จ ายอย างคุ+มค า  มีเหตุผล  และไม ฟุBมเฟ�อยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู+จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข+อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต+อง 
  6.1  ยึดม่ันในผลประโยชน�ส วนรวมเหนือผลประโยชน�ส วนตน 



  6.2  กล+าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต+อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปMนแบบอย างท่ีดีแก เพ่ือนข+าราชการ 
 ข+อ  7  ความโปร งใส  และสามารถตรวจสอบได+ 
  7.1  เปxดเผยข+อมูลข าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร+อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต อผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส วนตําบลและพนักงานจ+างขององค�การบริหารส วนตําบลดงบัง   
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท+องถ่ิน (ก.ถ.) ได+กําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข+าราชการ  พนักงานส วนตําบล  และพนักงานจ+างขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน  ซ่ึงได+
ประมวลข้ึนจากข+อเสนอแนะของผู+บริหารท+องถ่ิน  สมาชิกสภาท+องถ่ิน  ข+าราชการหรือพนักงานส วนท+องถ่ิน  โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือใช+เปMนหลักการและแนวทางปฏิบัติให+ข+าราชการหรือพนักงานส วนท+องถ่ินโดยท่ัวไปใช+ยึดถือปฏิบัติ
เปMนเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงดํารงตนให+ต้ังม่ันอยู ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความซ่ือสัตย�  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน+าท่ีอย างเปxดเผย  โปร งใส  พร+อมให+ตรวจสอบ 
 3.  พึงให+บริการด+วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน�ของประชาชนเปMน
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน+าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย างคุ+มค า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู+  ความสามารถ  และตนเองให+ทันสมัยอยู เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต อหน วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต อผู+บังคับบัญชา  ผู+อยู ใต+บังคับบัญชาและผู+ร วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต อประชาชนและสังคม 
 
พระราชบัญญัติข
อมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใต+พระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ งเน+นการประเมินความโปร งใสของ
หน วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปxดเผยและการตรวจสอบได+มิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร+อมด+านข+อมูลข าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเปMนส วนท่ีสนับสนุนให+
หน วยงานภาครัฐได+มีการเตรียมความพร+อมด+านข+อมูลข าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน วยงานท่ีเก่ียวข+อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร งใสของหน วยงานภาครัฐ  อันจะส งให+การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ นดินและการใช+สิทธิตามพระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเปMนไป
อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ�ของกฎหมายและมีความสอดคล+องกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลท่ีต+องการส งเสริมให+ประชาชนมีโอกาสได+รับรู+ข+อมูลข าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได+อย าง
กว+างขวาง  ถูกต+อง  เปMนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร งใสหน วยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ต อ
การบริหารจัดการท่ีมีคุณค าและมีประสิทธิภาพ  โดยเปMนกระบวนการท่ีหน วยงานภาครัฐได+ดําเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด+วยความซ่ือสัตย�สุจริตสามารถเปxดเผยและตรวจสอบได+จากทุกฝBายรวมท้ังการให+  การ
บริการแก ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท าเทียมและมีมาตรฐานเปMนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร งใส
หน วยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต+  พระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน�ท้ังต อภาค
ประชาชน  และหน วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 



ประโยชน3ตอภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได+รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข+อมูล  ข าวสารและกระบวนการทํางานอ่ืน ๆ 
จากเจ+าหน+าท่ีและหน วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข+าถึงข+อมูลข าวสารของราชการได+อย าง  ถูกต+องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข+อมูลข าวสารและกระบวนการทํางานของหน วยงานภาครัฐได+ 

 4)  มีความเข+าใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข+อมูลส วนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเข+าไปมีส วนร วมในการําเนินการในกิจกรรมต าง ๆ ของ หน วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช+
ช องทางผ าน พ.ร.บ. ข+อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

ประโยชน3ตอหนวยงานภาครัฐ 

 1)  มีข+อกําหนดและหลักเกณฑ�ในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใต+พระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค�กรท่ีสอดคล+องกับความโปร งใสท่ีแสดงให+เห็นถึงข้ันตอนการ
ดําเนินการท่ีสามารถเปxดเผยและตรวจสอบได+ท้ังในเชิงข+อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ�มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช+เกณฑ�มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล าวเปMนตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต+พระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน วยงานภาครัฐสามารถใช+เกณฑ�มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร งใส  เปMนแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ
พร+อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน วยงานท่ีมีอํานาจหน+าท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือ
กิจการอ่ืน 

 5)  ได+ส งเสริมให+ประชาชนมีโอกาสได+รับรู+ข+อมูลข าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต+อง  เปMนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร งใสของหน วยงาน
ภาครัฐ  ประกอบด+วย  เกณฑ�มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความโปร งใส
ของหน วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปxดเผยข+อมูลข าวสารการมีส วนร วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช+
อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน วยงานท่ีเก่ียวข+อง  ประกอบด+วยเกณฑ�มาตรฐานความโปร งใส 

 การส งเสริมให+ภาคประชาชนเข+ามามีส วนร วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร งใสด+าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได+แก  

 1.  การจัดทําและเผยแพร โครงสร+างและอํานาจหน+าท่ีของหน วยงาน 

 2.  การจัดทําวิสัยทัศน�พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําป=ของหน วยงาน 

 3.  การกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน วยงาน 

 4.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป= 

 5.  การส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร งใสด+านการให+บริการแก ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร งใสด+านการให+บริการแก ประชาชน  เปMนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหน+าท่ีของ
หน วยงานภาครัฐท่ีสะท+อนให+เห็นถึงการทําหน+าท่ีโดย  ความซ่ือสัตย3สุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข
อ
โต
แย
งท่ีไมเป9นธรรมโดยเป9น  การกําหนดหลักเกณฑ3และข้ันตอนการให
บริการการเลือกใช
ชองทางการให
บริการ



รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร งใสด+านการให+บริการแก 
ประชาชน  6  ประการ  ได+แก  

 1.  การกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนในการให+บริการแก ประชาชน 
 2.  การให+บริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว+โดยไม มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช+ช องทางการให+บริการท่ีเหมาะสมกับการให+บริการ 
 4.  การจัดให+มีช องทางและกลไกในการแก+ไขปLญหาเรื่องร+องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู+รับบริการ 
 6.  การจัดทําระบบข+อมูลทางสถิติและสรุปผลการให+บริการแก ประชาชน 
 ซ่ึงเปMนการสะท+อนให+เห็นถึงเปxดเผย  การตรวจสอบได+และการส งเสริมการเข+าถึงข+อมูลข าวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช+อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ�  ของพระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ�ของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหน วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ�ของข+อมูลข าวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหน วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมีความก+าวหน+าใน
ด+านข+อมูลข าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดค าของความสมบูรณ�ของกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร งใสด+านการติดตามและประเมินผล  เปMนมาตรฐานเก่ียวกับการ
เปxดเผยให+เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปMน  การกําหนดหลักเกณฑ�และตัวชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน วยงานการจัด
ให+มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปMนอิสระการให+ความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการทํางานของหน วยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร งใส 
 ด+านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได+แก  
 1.  การจัดทําหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงาน 
 2.  การจัดให+มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
 3.  การจัดให+มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน วยงานภายนอก 
(External Audit) ท่ีเปMนอิสระ 
 4.  การส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป=มาตรฐานความ
โปร งใสด+านการเปxดเผยและการเข+าถึงข+อมูลข าวสารของราชการ  เปMนมาตรฐานในการเปxดเผยและการส งเสริมสิทธิ
การเข+าถึงการรับรู+  ข+อมูลข าวสารของราชการการจัดระบบและช องทางการเข+าถึงข+อมูลข าวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข+อมูลข าวสารเพ่ือการบริหารความโปร งใสและการจัดการความรู+ของหน วยงานซ่ึงเปMนไปตาม
พระราชบัญญัติข+อมูลข าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเปMนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป=ของหน วยงานท่ีมีความสอดคล+องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว+ในแผนปฏิบัติการประจําป=  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน วยงานเกณฑ�
มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการกําหนดหน+าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส วนงานภายในหน วยงานท่ีเก่ียวข+องกับการ
ปฏิบัติหน+าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป= 

 2.  มีการปฏิบัติหน+าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป=ภายใต+ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ในแผนปฏิบัติการ
ประจําป= 



 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน+าท่ีของแต ละส วนงานภายใน  หน วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําป=ของหน วยงานไปปฏิบัติในแต ละช วงเวลา 

 หลักเกณฑ�ในการปฏิบัติของหน วยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน วยงานได+มีการให+บริการแก 
ประชาชนตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว+โดยไม มีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเปMนการให+บริการตามแนวทางและระบบ
ท่ีหลากหลาย  เช น  การบริการตามลําดับก อน-หลัง หรือการให+การบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหน+าท่ี
ของหน วยงาน  เปMนต+น  ท้ังนี้เพ่ือเปMนการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต+องแก ประชาชนผู+มารับ
บริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให+บริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีหน วยงานกําหนดไว+ว ามีหรือไม มีการให+บริการตามหลักเกณฑ�
และข้ันตอนท่ีกําหนดไว+หรือไม   อย างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให+บริการแก ประชาชนเกณฑ�
มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให+การบริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว+ 
 2.  มีการให+การบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.  มีการให+บริการเรียงตามลําดับก อน - หลัง 
 การท่ีหน วยงานได+มีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให+คุณให+โทษและการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสร+างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน วยงาน  โดยเปMนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑ�มาตรฐานในการพิจารณาให+โทษแก บุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน วยงานรวมท้ังการสนับสนุนและให+รางวัลแก บุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน+าท่ีท้ังนี้เพ่ือเปMนการ
ส งเสริมให+บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด+วยความโปร งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให+  คุณ  ให+โทษ  และการสร+างขวัญกําลังใจแก บุคลากรในหน วยงาน  
และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให+คุณ/ให+โทษแก บุคลากรในหน วยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงานในภาพรวม  เพ่ือให+มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน วยงานโดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ�และตัวชี้วัดท่ี  สะท+อนให+เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน วยงานรวมท้ังมีการกําหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว+และมีการเผยแพร   หลักเกณฑ�ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให+
บุคลากร/สาธารณชนได+รับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน วยงาน  เกณฑ�มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส งเสริมการมีส วนร วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การทํางานของหน วยงาน  เช น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหน วยงาน 
 กําหนดไว+โดยจะต+องมีการเผยแพร ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงานให+เปMนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงานตามแผน  ปฏิบัติการ
ประจําป=ของหน วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช องทางในการเผยแพร ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงาน  การจัดทํารายงาน
ผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป=พร+อมท้ังวิเคราะห�ปLญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจําป= 
 2.  มีการเผยแพร ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป=ให+เปMนท่ีรับรู+ของบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกหน วยงานท่ีศูนย�ข+อมูลข าวสารของหน วยงาน  และทางเว็บไซต�ของหน วยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ข+อมูลท่ีต+องการ 
 



มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําให+ม่ันใจว าการปฏิบัติงานได+ดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว+  
หรือถ+าจะให+ความหมายท่ีชี้ให+เห็นถึงบทบาทของผู+ควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับให+กิจกรรมต างๆ เปMนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว+  จากความหมายดังกล าวจะเห็นได+ว าเม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว าไม 
เปMนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข+อกําหนดท่ีวางไว+  ผู+ควบคุมหรือผู+บริหารจะต+องดําเนินการอย างหนึ่งจะแก+ไข
ปรับปรุงให+การปฏิบัติงานเปMนไปตามแผนดังกล าว  มิฉะนั้นแล+วแผนก็จะไม บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว+ 
 
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป9น  5  ประเภทด
วยกัน  คือ 

 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เปMนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให+
โครงการผลิตได+ปริมาณตามท่ีกําหนดไว+ในแผน  เรียกว า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ให+ผลผลิตท่ีได+มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว+เรียกว าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุม
ในข+อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด+วย  คือการควบคุมให+โครงการสามารถผลิตผลงานได+ปริมาณและ
คุณภาพตามช วงเวลาท่ีกําหนดไว+ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปMนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ+าหน+าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให+ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว+และให+เปMนไปตามกําหนดการโครงการ  
ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหน+าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด+านความ
ปลอดภัยของพนักงานด+วย 
 3.  การควบคุมด+านการเงิน (Financial Control) ได+แก   การควบคุมการใช+จ าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด+านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด+านบัญชีต างๆ ท้ังนี้เพ่ือให+โครงการเสีย
ค าใช+จ ายตํ่าสุด  และมีเหตุผลเปMนไปด+วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได+แก   การควบคุมการใช+จ าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ�  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปMนปLจจัยนําเข+าของโครงการ
เพ่ือให+เกิดการประหยัดในการใช+ทรัพยากรดังกล าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได+แก   การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให+ถูกต+องตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว+  สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดย
จะต+องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข+าใจง าย  เช น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส งเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปMนต+น 

 

 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความสําคัญ  ความจําเปMน  และประโยชน�ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได+จากประเด็น
ต อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให+แผนบรรลุเป>าหมายและวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว+  ประโยชน�ในข+อนี้นับว าเปMนวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค�และเป>าหมายถือเปMนหัวใจสําคัญของโครงการ  
หากไม มีการยึดเป>าหมายและวัตถุประสงค�เปMนหลักแล+ว  เราก็ไม ทราบว าจะทําโครงการนี้ไปทําไม  เม่ือเปMนเช นนี้  
การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต าง ๆ ท่ีจะช วยประคับประคองให+โครงการบรรลุสิ่งท่ีมุ งหวังดังกล าวจึงถือเปMน
กิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผู+บริหารโครงการ 



 2.  ช วยประหยัดเวลาและค าใช+จ าย  ผู+บริหารท่ีดีจะต+องควบคุมเวลาและค าใช จ ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให+ซ่ึงจะสามารถลดเวลาและค าใช+จ ายของโครงการลงไปได+มาก  ทําให+
สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช+ประโยชน�กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค�อ่ืน ๆ ได+ 

 3.  ช วยกระตุ+น  จูงใจ  และสร+างขวัญกําลังใจให+ผู+ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม ใช เปMนการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แต เปMนการแนะนําช วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปMนสําคัญ  เพราะฉะนั้นผู+นิเทศงานและผู+
ควบคุมงานท่ีดีมักจะได+รับการต+อนรับจากผู+ปฏิบัติงาน  ทําให+ผู+ปฏิบัติงานรู+สึกกระตือรือร+น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช วย
แนะนํา  ช วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต อสู+กับปLญหาอุปสรรคต าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ช วยป>องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได+  โครงการบางโครงการถ+ามีการควบคุมไม ดีพอ
อาจเปMนสาเหตุให+เกิดความเสียหายใหญ หลวงได+  และหากพบความเสียนั้นแต ต+นลักษณะของเหตุการณ�ท่ีเรียกว า 
"สายเกินแก+"  ก็จะไม เกิดข้ึน 

 5. ทําให+พบปLญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู+บริหารจะมองเห็นปLญหาอันเปMนผลกระทบต าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ป>องกันแก+ไขได+อย างถูกต+อง  เช น  โครงการสร+างถนนเข+าไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจก อให+เกิดปLญหาการลักลอบตัดไม+
เถ่ือนโดยใช+ถนนสายนั้นเปMนเส+นทางขนส ง  เปMนต+น 

 6.  ช วยให+ผู+เก่ียวข+องทุกฝBายได+เห็นเป>าหมายวัตถุประสงค�หรือมาตรฐานของงานได+ชัดเจนข้ึน  โดยปกติ
โครงการต าง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค�หรือเป>าหมายไว+อย างหลวม ๆ หรือใช+คําท่ีค อนข+างจะเปMนนามธรรมสูง  
เช น  คําว าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ+น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซ่ึงทําให+ผู+ปฏิบัติงาน  หรือแม+กระท่ังผู+บริหารมองไม 
เห็นเป>าหมายได+ชัดเจน  ไม อาจปฏิบัติงานให+บรรลุเป>าหมายท่ีถูกต+องได+  เม่ือมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต+องมีการทําให+วัตถุประสงค�และเป>าหมายรวมท้ังมาตรฐานต าง ๆ ชัดเจนข้ึน  เพ่ือจะได+สามารถเปรียบเทียบและ
ทําการควบคุมได+ 

 กล าวโดยสรุปได+ว า  การติดตามและการควบคุมเปMนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ทําให+การดําเนินการเปMนไปตามวัตถุประสงค�  นโยบายท่ีกําหนดไว+การติดตามและการควบคุม
นั้นเปMนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช+ควบคู กันไม ได+มีการแยกกันอย างอิสระ  กล าวคือเม่ือมีการติดตามดูผลการ
ทํางานว าเปMนอย างไรแล+ว  ก็ต+องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล าวให+ไปสู ทิศทางท่ีต+องการ  และในทาง
กลับกันใครหรือหน วยงานใดก็ตามท่ีจะทําหน+าท่ีควบคุมก็ต+องมีการติดตามก อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม สามารถควบคุม
อะไรได+ 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 



คู มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส วนตําบลดงบัง   

ขององค�การบริหารส วนตําบลดงบัง  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา

แผนพัฒนาองค�การ
บริหารส วนตําบล 

 

1 แต งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท+องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

ท+องถิ่น 

1.1  ผู+บริหารท+องถิ่นแต งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่น 
1.2  ผู+บริหารท+องถิ่นแต งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท+องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส วน
ท+องถิ่น  หมวด  1  ข+อ  7  
และ  ข+อ  9 

-  ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระแล+ว  ซึ่ง
คณะกรรมการแต ละชุดมีวาระอยู 
ในตําแหน งคราวละสองป= 
-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

2 การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนท+องถิ่นร วมกับส วนราชการผู+นํา
ชุมชนทุกหมู บ+าน  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดเวที
ประชาคม  รูปแบบ  การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/
ลําดับการนําเสนอ 
2.2  ประสานส วนราชการที่เกี่ยวข+องทราบ  เพื่อนําแผนงาน/
โครงการ เข+าร วมบูรณาการ 
2.3  แจ+งอําเภอ/ส วนราชการที่เกี่ยวข+องเพื่อเข+าร วม
กระบวนการ 
2.4  เชิญผู+แทนครอบครัวเข+าร วมเวทีประชาคมต+องไม น+อยกว า
ร+อยละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

-  หนังสือเชิญอําเภอ/ส วน
ราชการที่เกี่ยวข+องเข+าร วม
บูรณาการ 
-  แบบนําเสนอแผนงาน/
โครงการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค�กรปกครองส วนท+องถิ่น 
หมวด 1 ข+อ 10 (1) 

-  ดําเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ� 

 



ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา

แผนพัฒนาองค�การ
บริหารส วนตําบล 

 

3. การประชุมประชาคม
ระดับหมู บ+าน 

3.1  ผู+มาร วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  ส วนราชการที่เกี่ยวข+อง/ผู+นําชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมู บ+านนําเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจุ 
ลงร างแผนพัฒนาท+องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู ข+อมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 
3.4  วิเคราะห�ข+อมูลจัดลําดับความสําคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแก+ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู บ+าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต+นและลงมติ  
โดยการยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค�กรปกครองส วนท+องถิ่น  
หมวด  3  ข+อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข+าร วมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู บ+าน  ทั้ง  8
หมู บ+าน 
-  ภาพถ าย 
-  แบบประเมิน 

-  ดําเนินการระหว างเดือน
กุมภาพันธ� - มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  8  
หมู บ+าน  วันละ  1  หมู บ+าน  รวม  
8 คน 

 

4.  การรวบรวมนําข+อมูล
ปLญหา/ความต+องการ/

โครงการจากการ
ประชาคมหมู บ+าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่นและเจ+าหน+าที่ที่เกี่ยวข+อง  
รวบรวมปLญหา/ความต+องการ  และรวบรวมข+อมูลของทั้ง  8 
หมู บ+าน 
4.2  จัดลําดับความสําคัญ  ความจําเปMนเร งด วนจากการประชุม
ประชาคมหมู บ+านเพื่อดําเนินการต อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการ
แต ละหมู บ+าน  ทั้ง  4  หมู บ+าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค�กรปกครองส วนท+องถิ่น  
หมวด 3 ข+อ 17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
 

-  ดําเนินการทันที่ประชาคมระดับ
หมู บ+านเรียบร+อยแล+วทั้ง  4  
หมู บ+าน  ภายในเดือน  มีนาคม 

 

 



ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส วนตําบล 

 

5. ประชาคมระดับตําบล 5.1  รวบรวมปLญหา/ความต+องการ และรวบรวมข+อมูล
แผนงาน/โครงการ  ของทั้ง  8 หมู บ+าน  ที่จัดลําดับจัด
ความสําคัญ ความจําเปMนเร งด วนจากการประชุมประชาคม
หมู บ+านมาพิจารณา 
5.2  เสนอความต+องการเร งด วนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมทั้งหน วยงานที่เกี่ยวข+องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปLญหา
ตามลําดับ 
5.3  สรุปประเด็นปLญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและลง
มติโดยการยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู บ+าน 
-  สรุปประเด็นปLญหา/ความต+องการทั้ง  
8  หมู บ+าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด  3  ข+อ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเข+าร วมประชุมประชาคม
ระดับตําบล 
-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับตําบล 
-  ภาพถ าย 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมข+อมูลการประชาคม
ระดับหมู บ+านทั้ง  8 หมู บ+าน  
ภายในเดือน  เมษายน 

 

6. จัดทําร างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่นประสานกับประชาคม
หมู บ+านในการรวบรวม  วิเคราะห�ปLญหา  ความต+องการของ
ประชาชนในท+องถิ่นและจัดทําเปMนโครงการหรือกิจกรรมให+
สอดคล+องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาท+องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น
จัดทําร างแผนพัฒนาให+สอดคล+องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู บ+าน/ระดับตําบล 
-  สรุปประเด็นปLญหา/ความต+องการ
เพื่อจัดลําดับความสําคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการให+สอดคล+องกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของตําบล 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู บ+าน/ระดับ
ตําบลเสร็จสิ้นแล+ว  ภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให+บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให+บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส วนตําบล 

 

6. จัดทําร างแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่นกําหนด  จัดทําแผนดําเนินงาน
และจัดทําร าง 
6.3  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให+สอดคล+องกับวิสัยทัศน�  
พันธกิจ  และจุดมุ งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนารวมทั้งสอดคล+องกับปLญหา  ความต+องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยให+นําข+อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน วยงานต างๆ  และข+อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= 

-  ข+อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน วยงานต าง ๆ และข+อมูลในแผน
ชุมชน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด 1 ข+อ 10 (2) และ 
ข+อ  11 

  

7. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท+องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนท+องถิ่นเข+าประชุมไม น+อยกว ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณาร างแผนพัฒนา
ท+องถิ่นให+ตรงกับยุทธศาสตร�การพัฒนาของตําบล 
7.2  สรุปประเด็นปLญหาความต+องการจากร างแผนพัฒนา
ท+องถิ่นเพื่อนําเข+าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ต อไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผู+เข+าประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด 1 ข+อ 12 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถ าย 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทําร างแผนพัฒนาท+องถิ่น
แล+วภายในเดือนพฤษภาคม 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร าง
แผนพัฒนาท+องถิ่น 

8.1  ผู+บริหารท+องถิ่นพิจารณาเสนอร างแผนพัฒนาห+าป=ต อ
สภาองค�การบริหารส วนตําบลเพื่อให+ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท+องถิ่นพิจารณาร างแผนพัฒนาท+องถิ่นของแต ละ
ยุทธศาสตร� 
8.3  สภาท+องถิ่นลงมติเห็นชอบร างแผนพัฒนาท+องถิ่นโดยการ 

   



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส วนตําบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร าง
แผนพัฒนาท+องถิ่น 

ยกมือ 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

ส วนท+องถิ่น  หมวด 3 ข+อ 17 (4) 
-  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
-  ภาพถ าย 

  

9. ประกาศใช+แผนพัฒนา
ท+องถิ่น 

9.1  ผู+บริหารท+องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช+
แผนพัฒนาท+องถิ่น 
9.2  นําแผนพัฒนาสามป=ไปปฏิบัติรวมทั้งแจ+งสภาท+องถิ่นผู+นํา
ขุมชนหน วยงานที่เกี่ยวข+องและประชาชนในท+องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันภายใน  15  วัน  นับแต วันที่ประกาศใช+และปxดประกาศ
โดยเปxดเผยไม น+อยกว าสามสิบวัน 
9.3  อปท.ใช+แผนพัฒนาห+าป=เปMนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ ายประจําป=  และงบประมาณรายจ ายเพิ่มเติม  
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให+มีการปฏิบัติให+บรรลุวัตถุประสงค�
รวมโครงการที่กําหนดไว+ในแผนพัฒนาห+าป= 
9.4  ประสานแผนพัฒนาห+าป=ที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอ
คณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณาประสานหน วยงานที่
เกี่ยวข+องต อไป 

-  ผู+บริหารท+องถิ่นพิจารณาอนุมัติร าง
แผนพัฒนาสามป=และประกาศใช+
แผนพัฒนาห+าป= 
-  รายงานให+ผู+กํากับดูแลในระดับอําเภอ
ทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด  3  ข+อ 17 (4) 
และ หมวด 5 ข+อ 24,25 

-  ดําเนินการทันทีเมื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท+องถิ่นเรียบร+อยแล+ว  ภายใน
เดือนมิถุนายน 

 



ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส วนตําบล 

 

9. ประกาศใช+แผนพัฒนา
ท+องถิ่น 

9.5  จัดเก็บไว+ใช+ประโยชน�ในการพัฒนาหมู บ+าน 
9.6  จัดส งให+อําเภอ/จังหวัด เพื่อเปMนข+อมูลจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส งให+องค�กรเอกชนหรือหน วยงานที่เกี่ยวข+อง 

   

10. จัดทําแผนการดําเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน วยราชการ
ส วนกลาง  ส วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน วยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
10.2  จัดทําร างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท+องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่นพิจารณาร างแผนการ
ดําเนินงาน  แล+วเสนอผู+บริหารท+องถิ่นประกาศเปMนแผน
ดําเนินงาน 
10.4  ปxดประกาศภายในสิบห+าวันนับแต วันที่ประกาศเพื่อให+
ประชาชนในท+องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต+องปxดประกาศไว+
อย างน+อยสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาท+องถิ่น 
-  ข+อบัญญัติตําบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด  5  ข+อ  26 

-  ดําเนินงานให+แล+วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ป=งบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต วันที่ตั้ง
งบประมาณดําเนินการหรือ
ได+รับแจ+งแผนงาน/โครงการ
จากหน วยราชการส วนกลาง 
ส วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือ
หน วยงานอื่น ๆ ที่ต+อง
ดําเนินการในพื้นที่ อปท.ใน
ป=งบประมาณนั้น 

 

11. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

11.1  ผู+บริหารท+องถิ่นแต งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่น 
11.2  คณะกรรมการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให
บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให
บริการ หมาย
เหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส วนตําบล 

 

11. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

11.3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได+จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต อผู+บริหารท+องถิ่น 
11.5  ผู+บริหารท+องถิ่นเสนอต อสภาท+องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท+องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให+ประชาชนในท+องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย างน+อยป=
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป= 
11.6  ปxดประกาศโดยเปxดเผยไม น+อยกว าสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาท+องถิ่น 
-  ข+อบัญญัติตําบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส วนท+องถิ่น  หมวด 6 ข+อ 28,29,30,
และ ข+อ 31 
-  ผู+บริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให+ประชาชนทราบ 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทําแผนการดําเนินงานแล+ว  
ภายในเดือนธันวาคม 

 



แนวทางการดําเนินงาน 
  จากแผนผัง/ข้ันตอนการจัดทําแผนห+าป= หลังจากท่ีได+มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�แล+วก็จะต+องถึงข้ันตอนในการแปลงสู การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาห+าป=ซ่ึง
ได+กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปMนแนวทางให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
  1. หน วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข+าพบผู+บริหารท+องถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�
ความสําคัญและความจําเปMนไปการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= เพ่ือให+ผู+บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต+องดําเนินการต อไปนี้
และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= ห+วงป= พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ผ านปลัดองค�กรปกครอง
ส วนท+องถ่ินถ่ินอนุมัติ 
  2. หน วยงานท่ีรับผิดชอบแจ+งโครงการท่ีได+รับอนุมัติให+ผู+เก่ียวข+องทราบ ได+แก คณะกรรมการ
พัฒนาท+องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน หน วยงานภายในขององค�กรปกครองส วน
ท+องถ่ินและประชาชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร3และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาพร+อมท้ังข+อมูลท่ีเก่ียวข+อง ปLญหาความต+องการของท+องถ่ิน 
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผู+บริหารท+องถ่ิน เพ่ือนําเสนอต อ
คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน จัดการประชุมร วมระหว างคณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน
ประชาคมท+องถ่ินและส วนราชการท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือร วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาห+าป=ในครั้งแรกให+
เวทีการประชุมร วมกันดังกล าว คัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนาแนวทางท่ีสมควรนํามาใช+เปMนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาห+าป= เพ่ือเปMนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาห+าป=ต อไป 
  3. เม่ือได+แนวทางการพัฒนาแล+ว เวทีการประชุมร วมพิจารณาว าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ+าง
ท่ีจะต+องดําเนินการเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงค�และเป>าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช+เปMนกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปMนจํานวนมาก ดังนั้น ในข้ันตอนนี้จะต+องมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว างยุทธศาสตร�หรือระหว างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให+พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนท่ีสอดคล+องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= 
  (3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรลุในแผนพัฒนาห+าป=ได+อย าง
เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปMนการจัดลําดับโครงการไว+เพ่ือทําแผนพัฒนาห+าป= ในช วงถัดไปด+วย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต+องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินจะต+องคํานึงถึงสิ่งต าง ๆ ดังต อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ รายจ ายขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน 
  - ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน 
  - ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข+ามาร วมดําเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ  



 เม่ือพิจารณาด+านต างๆ ดังกล าวแล+ว จะต+องแยกประเภทของโครงการออกอย างน+อยสามประเภท คือ 
  - โครงการท่ีองค�กรปกครองส วนท+องถ่ินดําเนินการเอง กล าวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางด+าน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ� และความรู+ทางด+านกายบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการได+เอง 
  - โครงการท่ีองค�กรปกครองส วนท+องถ่ินอุดหนุนให+หน วยงานอ่ืนดําเนินการ เ พ่ือให+เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปMนงานท่ีอยู ในอํานาจหน+าท่ี แต องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินท่ีไม สามารถ
หรือไม ประสงค�จะดําเนินการ จึงมอบให+หน วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปMนเงินอุดหนุนให+ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  - โครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากหน วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารส วนกลาง ส วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปMนโครงการขนาดใหญ  หรือเปMนโครงการท่ีหน วยงาน
ดังกล าวเปMนหน วยปฏิบัติและมีหน+าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล าวอยู แล+ว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข
อมูลและการวิเคราะห3ข
อมูล  
  1. การเก็บรวบรวมข
อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข+อมูลท่ี
จําเปMนต อการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= ซ่ึงนอกจากจะต+องเก็บรวบรวมข+อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล+ว ยังจะต+องวิเคราะห�ว า
ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต+องการข+อมูลประเภทใดเปMนพิเศษต+องการข+อมูลของห+วงเวลาใด 
และจะเก็บข+อมูลจากแหล งใด เพ่ือเปMนข+อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได+อย าง
ถูกต+อง 
  2. การวิเคราะห3ข
อมูล 
  ประกอบด+วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  - การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห+วงสามป=  
โดยมีรายละเอียดในแต ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผ านมาและนําเสนอท่ี
ประชุมซ่ึงประกอบด+วยคณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน ประชาคมท+องถ่ิน และหน วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือประเมินผล
การพัฒนาท+องถ่ินในรอบป=ท่ีผ านมาโดยประเมินท้ังในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบป=ท่ีผ านมาแล+ว ให+ท่ีประชุมตามข+อ 1 ร วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร�การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมท้ังสอดคล+องกับปLญหาความต+องการของประชาคม/ชุมชน
ในห+วงระยะเวลาห+าป= (ในกรณีดังกล าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร�การพัฒนามาเปMนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ห+าป=ก็ได+) 
  ในกรณีท่ีเห็นว ามียุทธศาสตร�การพัฒนาใดท่ียังไม ได+กําหนดไว+ในยุทธศาสตร�การพัฒนาแต มีความ
จําเปMนเร งด วนท่ีจะต+องกําหนดข้ึน ก็อาจกําหนดข้ึนได+แต ท้ังนี้ต+องแสดงให+เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค�ท่ีมีความ
สอดคล+องกับจุดมุ งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน�การพัฒนาท+องถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาต อไป) 
  3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 



  ภายใต+ยุทธศาสตร�จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงล+วนแล+วแต มีความจําเปMนในการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังสิ้น แต มีความสําคัญจําเปMนเร งด วนมากน+อยแตกต าง
กัน ท่ีประชุมตามข+อ 1 จะต+องร วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญ
ดังกล าวไม ได+หมายความว าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได+รับการพิจารณาแล+วว าต+องดําเนินการแต ในห+วง
ระยะเวลาห+าป=ของแผนพัฒนาห+าป=นั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเปMนต+องนํามาเน+นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ต้ังแต วิธีง าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช+วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช+บัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเปMน
วิทยาศาสตร�อาจใช+วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงองค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน
แต ละแห งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได+ตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห+วงห+าป= 
  หลังจากจัดลําดับแนวทางพัฒนาแล+ว ท่ีประชุมจะต+องตัดสินใจว าจะนําแนวทางการพัฒนา
เหล านั้นมาดําเนินการแต ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได+วิเคราะห�ถึงความเปMนไปในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใช+การตัดสินใจของแต ละบุคคลเปMนหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว ามี
ความเปMนไปได+ในทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ อน โอกาสและ
อุปสรรคอีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงค3ของแนวทางการพัฒนา  
  1. หลังจากได+แนวทางการพัฒนาในช วงสามป=แล+ว ให+ท่ีประชุมร วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา มาจัดทําเปMนวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสอดคล+องกับแนวทางการพัฒนาในช วงสาม
ป= โดยนําวัตถุประสงค�ดังกล าวมาจัดทําเปMนวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาในช วงสามป= 

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล+องกับ
แนวทางการพัฒนาในช วงสามป= มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด+านเป>าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ� งบประมาณ
ระยะเวลา ผู+รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน+นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป=แรก
ของแผนพัฒนาห+าป= เพ่ือให+สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป=ได+ต อไป 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาห
าปS 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบด+วย 
คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน ประชาคมท+องถ่ิน และหน วยงานท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือเสนอร างแผนพัฒนาสามป=และรับฟLง
ความคิดเห็น ข+อเสนอแนะแล+วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาห+าป=ให+สมบูรณ�ต อไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ินนําร างแผนพัฒนาห+าป=ท่ีปรับปรุงแล+ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาห
าปS 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ินร วมกับประชาคมท+องถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให+
สอดคล+องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนารวมท้ังสอดคล+องกับ
ปLญหา ความต+องการของประชาคมและชุมชน โดยให+นําข+อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน วยงานต าง ๆ และข+อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาห+าป= 



  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปLญหา
ความต+องการและข+อมูลนํามาจัดทําร างแผนพัฒนาห+าป= แล+วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ินพิจารณาร างแผนพัฒนาห+าป=เพ่ือเสนอผู+บริหารท+องถ่ิน 
  4. ผู+บริหารท+องถ่ินพิจารณาอนุมัติร างแผนพัฒนาห+าป=และประกาศใช+แผนพัฒนาห+าป=สําหรับ
องค�การบริหารส วนตําบลให+ผู+บริหารท+องถ่ินเสนอร างแผนพัฒนาห+าป=ต อสภาองค�การบริหารส วนตําบลเพ่ือให+ความ
เห็นชอบก อนแล+วผู+บริหารท+องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช+แผนพัฒนาห+าป=ต อไป 

ประโยชน3ของแผนพัฒนา 5 ปS 
  การจัดทําแผนห+าป= เปMนเครื่องมือท่ีจะช วยให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินได+พิจารณาอย าง
รอบคอบให+เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว างแนวทางการดําเนินงานต างๆท่ีอาจมีความเชื่อมโยง และส งผลท้ังในเชิง
สนับสนุนและเปMนอุปสรรคต อกัน เพ่ือให+องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช+ทรัพยากรการบริหารของท+องถ่ินอย างมีประสิทธิภาพเพ่ือให+เกิดประโยชน�สาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด+วย 
  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน และแหล งงบประมาณภายนอกรวมท้ัง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ ายด+วย 
  คน  ซ่ึงหมายถึงความรวมต้ังแต ผู+บริหารท+องถ่ิน พนักงานขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ินทุกระดับ 
ซ่ึงจะมีความแตกต างหลักหลายท้ังด+านความรู+ ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงองค�กรปกครองส วนท+องถ่ินจะต+องนํา
ศักยภาพกําลังคนเหล านั้นมาใช+ รวมท้ังต+องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให+องค�กรปกครองส วน
ท+องถ่ิน และถ+าพิจารณาในความหมายอย างกว+างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท+องถ่ินซ่ึงจะมีส วนในการ
พัฒนาท+องถ่ินด+วย 
  วัสดุอุปกรณ� หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใช+ในการ
บริหารจัดการท+องถ่ินให+เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช วัสดุอุปกรณ�ให+มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก+าวหน+าของสังคมโดยส วนรวมได+อย างเท าทัน และใช+วัสดุอุปกรณ�ดังกล าวอย างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เปMนสิ่งท่ีจะช วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข+างต+นให+เปMนไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย างยั่งยืน การบริหารจัดการเปMนศาสตร�และศิลป�ท่ีต+องศึกษาและนําไปปฏิบัติ
อย างต อเนื่อง 

ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด+วยการติดตามและประเมินผลโครงการเปMนหน+าท่ีท่ีสําคัญอย างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน ดังนั้น องค�การบริหารส วนตําบลจําเปMนต+องทําหน+าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน ระเบียบได+กําหนดองค�ประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข+อ 28 ได+กําหนดองค�ประกอบของคณะ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถ่ิน ซ่ึงประกอบด+วย สมาชิกสภาท+องถ่ินท่ีสภาท+องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
ผู+แทนประชาคมท+องถ่ินท่ีประชาคมท+องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน ผู+แทนหน วยงานท่ีเก่ียวข+องท่ีผู+บริหารท+องถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน+าส วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู+ทรงคุณวุฒิท่ีผู+บริหารท+องถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน โดยให+คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน+าท่ีประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีหนึ่งคนทําหน+าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการท้ังหมดให+มีวาระอยู ในตําแหน งคราว
ละสองป=และอาจได+รับการคัดเลือกอีกได+ 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส วนตําบล 



  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท+องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข+อ 29 ได+กําหนดอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถ่ินไว+ 
ดังนี้  
  1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได+จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต อผู+บริหาร
ท+องถ่ินเพ่ือให+ผู+บริหารท+องถ่ินเสนอต อสภาท+องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท+องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให+ประชาชนในท+องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย างน+อยป=ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป= 
ท้ังนี้ให+ปxดประกาศโดยเปxดเผยไม น+อยกว าสามสิบวัน 
  4. แต งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาและแผนพัฒนาห
าปS 
  จุดมุ งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร�นั้น คือ การประเมินว ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติอย างแท+จริงเพียงใด และได+ผลเปMนอย างไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร�ได+ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข+อมูลเพ่ือใช+เปMนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ฉบับ
ต อไปได+ ดังนั้นการท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาในภาพรวมได+จําเปMนต+องประเมินผลการปฏิบัติในแต 
ละแนวทางการพัฒนาก อน เพ่ือนําไปสู การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร� ซ่ึงจะแสองให+เห็นได+ว าการพัฒนาเปMนไป
ในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค�ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต อวิสัยทัศน�หรือไม  ดังนั้นในข้ันต+น องค�การ
บริหารส วนตําบลตากแดด จึงต+องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาห+าป=ให+ได+ข+อมูล ข+อเท็จจริง อันนํามาสู บทสรุปท่ีไม 
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
    
 

 
 

 

 

 


