
คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
และอํานาจหนาท่ีของและอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

กระบวนงานกระบวนงาน :: การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวดับรีุรัมยอําเภอลําปลายมาศ  จังหวดับรีุรัมย

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) ตามมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจ และหนาท่ีในการเขาไปแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ี ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16

ท้ังนี้ ภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีขององคการบริหารสวนตําบล คือ การพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวน ตําบล เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง
รวมจัดทํา สงเสริมความ เขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยโดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะสมบูรณได จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีให เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนว
ทํางานแกไขปญหากันอยางจริงจัง และเนนใหคนเปน ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนี้ ยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนในดาน การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทํางานในการ จัดระเบียบการศึกษา สวน
ดานการพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองในทองถ่ิน และ เศรษฐกิจแบบพอเพียง

คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยข้ึน เพ่ือใหพนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มี
หลักการและแนวทํางานปฏิบัติงาน เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม ถูกตองตาม ระเบียบอยางเครงครัด จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะอํานวย
ประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามสมควร และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาท่ีของรัฐและผูท่ี
เก่ียวของตอไป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 สวนท่ี 3 เรือ่ง อํานาจหนาท่ีท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล

1. จัดใหมี และ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7. คุมครอง ดูแล และ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความ

จําเปนและสมควร

ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี
6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 ประกอบ กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ
2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมาย ภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีเปาประสงคใน การนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ
ซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการแผนหรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตาม
เปาหมาย วัตถุประสงคหรือไม เพียงใด คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ี
สําคัญประการหนึ่งในการทํางาน ท้ังกับตัวหัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําข้ึนไวเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบและครบถวน
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ ขององคกรและวิธีควบคุม

กระบวนการนั้น
 มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซอน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

วตัถปุระสงค
1. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอ

จุดสําเร็จ ขององคกรโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลง ตางๆท่ีเกิดข้ึนอาจทําให
หนวยงานตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน

2. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการ
ทํางานของแตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคกรโดยสวนรวม
สูงสุด และเพ่ือใชมาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย

3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความ
คาดหวังอยาง ชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่อง
ใดบางซึ่งยอมทําให ผูปฏิบัติงานสามารถ ปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามท่ี
หนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด การยอมรับผลการประเมินฯมากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนา
แลววาทํางานอยางไรจึงจะถือ ไดวามีประสิทธิภาพ

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกบนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร
เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาท่ีมีจุดวด
ความสําเร็จท่ีแนนอน เดนชัดหัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนของการจดัทาํคูมือการปฏบิตังิาน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน
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11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน
13. ทําใหองคกรสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลขององคกรตอไปได
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปได
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียน

คูมือ

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน
2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม / หรือตอนท่ีจะยายงานใหม
3. ไดทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได
10. ไดเรยีนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน
12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตางๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน
20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภูมิใจ
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ความหมายองคการบรหิารสวนตาํบล
องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน

ราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี แกไขเพ่ิมเติม จน ถึงฉบับ ท่ี 6 พ .ศ. 2552 โดยยกฐาน ะจากสภา
ตําบลท่ี มีรายไดโดยไมรวมเงิน อุดหนุน ใน ปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
หนึ่งแสนหาหม่ืนบาท (ปจจุบัน ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังสิ้น 5,334 แหง)

รปูแบบองคการ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน

หมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนั้น กรณีท่ีเขต องคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมี เพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ
สามคน
2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหาร ทองถ่ิน

การบรหิาร
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ผูบริหารขององคการ บริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถ่ิน เรียกวา “นายกองคการบริหาร
สวนตําบล” ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร ทองถ่ินโดยตรง

อาํนาจหนาทีท่ีข่อง อบต.
อบต. มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ

แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้

2.1 จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
2.4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.6 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
2.7 คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.8 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน
2.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย

3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
3.1 ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3.2 ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
3.3 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
3.4 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
3.5 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
3.6 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
3.7 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
3.8 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
3.9 หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.
3.10 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
3.11 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
3.12 การทองเท่ียว
3.13 การผังเมือง

อาํนาจหนาทีท่ีต่ามแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.

2542 กําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเท่ียว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
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13. การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถาน อ่ืน ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกิจอ่ืนใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

บทบาทหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 จากบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 สวน
ท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวน
ตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาท่ีหลักของ อบต. เม่ือ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถ่ิน
มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน" และ "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยอม มีสิทธท่ีจะจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
อํานาจหนาท่ีท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตน เพ่ือการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย

ดังนั้น กรอบภาระหนาท่ีของ อบต. จึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริม
อาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืนๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การ
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สงเสริม และรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
อ่ืนๆ) ซึ่งปรากฏอยูในบทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปน
ภารกิจหนาท่ีท่ีตองทําและอาจทํา

1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาท่ีท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้ (มาตรา 67)

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหตามความจําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว
โดยมาตรา 14 และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 ตามลําดับ)

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(มาตรา 68)

(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
(12) การทองเท่ียว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2542)



บทท่ี ๒
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของตําบล

๑. ดานศกัยภาพ
1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  และมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  พ้ืนท่ี
ลอมรอบดวยปาสาธารณะและ มีท่ีนาลอมรอบ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีเนื้อท่ีประมาณ
43.75 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
๑๓.๕ กิโลเมตร ปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตั้งอยูท่ีสาธารณะประโยชน  มีเนื้อท่ี
จํานวน  10  ไร  หรือ 4,000 ตารางวา  อยูภายในหมูท่ี 15 บานหนองมวงใต  ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

หมูท่ี  4 บานหนองมวง หมูท่ี  6 บานบริหารชนบท
หมูท่ี  8 บานหนองไทร หมูท่ี  9 บานหนองบัว
หมูท่ี  10 บานหนองมวงนอย หมูท่ี  11 บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี  12 บานบุตาริด หมูท่ี  15 บานหนองมวงใต
หมูท่ี  16 บานนอยพัฒนา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะมีลักษณะเปนท่ีราบ ซึ่งพ้ืนท่ีทางดานตะวันออกจะมี

ความสูงมากกวาทางดานตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากดานตะวันออกมายังดานตะวันตก พ้ืนท่ีภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไมมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปนพ้ืนท่ีปาสงวน แหงชาติ แต
จะมีเพียงท่ีสาธารณะประโยชนในบางพ้ืนท่ี  คือบานหนองมวงนอย บานหนองมวงใต บานหนองไทร

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย จัดอยูใน

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนนี้  แบงได ๓ ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากรองอากาศต่ําจากพายุ

โซนรอนทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงมาก
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งจะมีอากาศรอนและอบ

อาว

1.4  ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยท่ัวไปของตําบลทะเมนชัยมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย  บริเวณท่ีดอน

ท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน และบริเวณท่ีราบลุมเปนดินรวนเหนียวท่ีใชในการทํานาบางสวน
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1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะแหลงน้ําของตําบลทะเมนชัย   ก็จะมีแหลงน้ําท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  และแหลงน้ําท่ี

เกิดจากการสรางโดยมนุษย  ท่ีใชในการอุปโภค – บริโภค  และใชในการทําการเกษตร  ดังนี้
แหลงน้ําท่ีธรรมชาติ

- ลําหวย 4 แหง
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝาย 1 แหง
- ประปา 10 แหง
- สระน้ํา 6 แหง

1.6  ลักษณะของไมและปาไม
ลักษณะของไมและปาไมตําบลทะเมนชัย   สวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ  เปนปาผลัดใบ

ผสม หรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ข้ึนอยูกระจัดกระจายท่ัวไปพ้ืน
ท่ีดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิต ไมวา
จะเปนมนุษยหรือสัตว อ่ืน ๆ เพราะปาไมมีประโยชนท้ังการเปนแหลงวัตถุดิบของปจจัย
สี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนในการรักษา
สมดุลของสิ่งแวดลอมของชาวตําบลทะเมนชัยอีกดวย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีชุมชนท้ังหมด 10 ชุมชน  ประชาชนใน

ชุมชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ปญหาของการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง  มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ี
จะมีการเลือกตั้ง  ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะการคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ  ขอความรวมมือ
ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การ
รณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทํา
ไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทํา
แผนพัฒนา  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวม
ประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความ
ตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหาร
สวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มี



10

อัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

2.1  เขตการปกครอง
ตําบลทะเมนชัย เปนตําบลเกาเริ่มมาพรอมกับสมัยอําเภอลําปลายมาศตั้งเปนก่ิง

อําเภอ  ในป พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบไปดวย
17 หมูบาน  แยกอยูในเขตเทศบาล จํานวน 7 หมูบาน และอยูในเขต อบต.ทะเมนชัย  จํานวน 10
หมูบาน  ในป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถ่ินในสวนพ้ืนท่ีขององคการ บริหาร
สวนจังหวัด ใหมีการบริหารสวนตําบลข้ึนเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบ
ใหมมีขนาดเล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด   องคการบริหารสวนตําบล        ทะเมนชัย
ไดยกฐานะจากสภาตําบล  เปนองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2539  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์  ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

- ทิศใต ติดตําบลแสลงพัน  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันออก ติดตําบลหนองตาด  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันตก ติดตําบลหนองคู  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยแบงเขตการปกครอง
ตารางท่ี 1 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน  9

คน  ผูชวยผูใหญบาน  20  คน  ดังนี้

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

4 บานหนองมวง นายแสงจันทร จําปาแดง 14 ม.ค. 52 1.นายสมเดช  จันทะเมนชัย
2.นายภูมิรัฐ  วิวัฒนวรธรรม

6 บานบริหารชนบท นายนิวัฒน  ทองทา 17 มิ.ย. 52 1.นางอําพร  ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล

8 บานหนองไทร นางรําไพ  รักษาอินทร 8 ม.ค. 56 1.นายไพศาล  สามีรมัย
2.นายทองพูน  พันธประภา

9 บานหนองบัว นายพลากร  พูนนอก 30 มิ.ย. 51 1.นายไกรสร  เซ็งรมัย
2.นายวิชัย  ชินชะโน

10 บานหนองมวงนอย นายวีระพล  เสนาไทย 25 มิ.ย. 55 1.นายจันทรเพ็ญ  ดรีาชรัมย
2.นางบุญจันทร  เชือกรัมย

11 บานหนองนํ้าขุน นางมาลี  อินทรกําแหง 5 พ.ย. 51 1.นายบุญมี  ออกรัมย
2.นายวิชัย  ลาลําโกน

12 บานบุตารดิ นายทองคํา  ผักชุมแสง 14 ก.ค. 53 1.นายสมพงษ  ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต  บัวแกว
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

15 บานหนองมวงใต นายบัญชา  สาระโท 24 ก.ค. 52 1.นายพร แสนรัมย
2.นางเดือนเพ็ญ  แสนรมัย

16 บานนอยพัฒนา นายอุดร  มีศรี 11 ก.ย. 52 1.นายพีระพล  ทองพิมาย
2.นายอุบล  แผนสมบูรณ

17 บานใหมอัมพวัน นายกิตติพงศ ชะรางรมัย
กํานันตําบลทะเมนชัย 27 ก.ค. 51 1.นายสุกรี  แซกรมัย

2.นายสํารวน  นองสิน

ตารางท่ี  2 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล

หมูท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

16 นายบุญมี  เชียงรัมย สารวัตรกํานัน 16  พ.ย. 51

8 นายสวาสดิ์  คะเลรัมย สารวัตรกํานัน 1  มี.ค. 56

4 นางนารี  เลื่อนแสงทอง แพทยประจําตําบล 15  ต.ค. 51

2.2  การเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สวนใหญรวมกิจกรรมทางการ

เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การ
ชวยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การ
ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาตางๆ
ฯลฯ

ตารางท่ี 3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

1. นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
2. นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
3. นางสมจิต  ซอมรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
4. นางสรอย  อินทะเว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
5. นางสุทิพย  กุตาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
6. นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
7. นายไสว  คะโลรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
8. นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
9. นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 14 พฤศจิกายน 2556

10. นายสมบตัิ  ทราบรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
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11. นางสาวกองเงิน พุมพวง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
12. นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
13. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
14. นายดี  แซกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
15. นายสน่ัน  แซมรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
16. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
17. นายปญจพล  แสนรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
18. นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
19. นายจํานงค  ทราบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
20. นายวิชาญ เพ็งพระจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 17 14 พฤศจิกายน 2556

ตารางท่ี 4 ทําเนียบฝายบริหาร

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง

1. นายทองอยู  อินทรกําแหง นายก อบต.ทะเมนชัย 14 พฤศจิกายน 2556
2. นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม  2556
3. นางสมบัติ  สีดาสะมา รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม  2556
4. นายชัยศิลป  มีศรี เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม  2556

๓. ประชากร
3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน)
หมายเหตุ

4 บานหนองมวง 342 374 716 174
6 บานบริหารชนบท 245 228 473 124
8 บานหนองไทร 454 471 925 201
9 บานหนองบัว 261 272 533 131

10 บานหนองมวงนอย 176 180 356 99
11 บานหนองน้ําขุน 324 341 665 178
12 บานบุตาริด 194 234 428 97
15 บานหนองมวงใต 257 264 521 126
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน)
หมายเหตุ

16 บานนอยพัฒนา 274 244 518 125
17 บานใหมอัมพวัน 117 132 249 58

รวม 2,644 2,740 5,384 1,313

ท่ีมา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ  (ขอมูล ณ วันท่ี 28 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2559)

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร

ชวงอายุ ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

หมายเหตุ

0-5 169 198 367
6-15 318 279 597

16-25 400 404 804
26-35 397 371 768
36-45 404 437 841
46-59 543 590 1,133

60 ปข้ึนไป 413 461 874
รวมท้ังสิ้น 2,644 2,740 5,384

๔. สภาพทางสงัคม
4.1  การศึกษา

4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4  แหง  ไดแก
1) โรงเรียนบานหนองมวง
2) โรงเรียนบานหนองบัว
6) โรงเรียนบานหนองไทร
4) โรงเรียนบานบริหารชนบท

4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1)  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 1 แหง

4.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1)  ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน จํานวน 1 แหง

4.1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน  หมูท่ี  17 จํานวน 1 แหง
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4.2  สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน
เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ
รักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไข
ปญหา คือ อบต.  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การ
ใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  1  แหง

4.3  อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน   ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก   และลูกศรบอกทาง  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด จุดบริการ  ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย
เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

4.4  ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

ทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติด
ยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความ
รวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น
เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด

4.5  การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ  และผูปวยเอดส
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๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ

๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน
5.1  การคมนาคมขนสง

การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย –
บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง

๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมี
ความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึง
ไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี

๕.3  การประปา
การประปา  องคการบริหารสวนตําบล  มีจํานวน  10  แหง

๖. ระบบเศรษฐกจิ
6.1  การเกษตร

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 8๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ 8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ 7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุสตัว
สวนใหญเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เชน  การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ เปนตน
๖.๔ การบริการ

โรงแรม - แหง
รานอาหาร 2 แหง
โรงภาพยนตร - แหง
สถานีขนสง - แหง (ทารถ ๑ แหง)
รานเกมส 1 แหง

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมในดานขนบธรรมเนียม

ประเพณีตางๆ  ใหเกิดข้ึนในชุมชน



บทท่ี ๓
การปฏบัิติงานตามภารกจิหลัก

ความหมายมาตรฐานการปฏบัิตงิาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีองคการจะนํามาใชในการ

บริหารงานบุคคลเพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางๆจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข้ึนมาใชรวมกันผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว  การมอบหมายหนาท่ีและการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือเนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงให
ผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงายในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีกําหนดไวถือเปนสิ่งทา
ทายท่ีทําใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะไปใหถึงเปาหมายการ ปฏิบัติงานงานมีความถูกตองมากข้ึน เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและ การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสูมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและ
ความเจริญกาวหนาขององคการมาตรฐานการปฏิบัติการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การ
บริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการเนื่องจากเปนปจจัยท่ีมี
สวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวการบริหารงานบุคลเปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแตงตั้ง
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ท้ังนี้เพ่ือใหองคการไดคนดีมี
ความรูความสามารถและความประพฤติดมีาปฏิบัติงาน  ซึ่งการท่ีองคการจะไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว
มาปฏิบัติงานนั้น  จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal) ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลท่ีไดจาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง  การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยท่ัวไปแลว  การท่ีจะ
ทําใหการประเมินผลการ ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้นองคการมักจะสราง
เครื่องมือประกอบอีก สวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือท่ีตองใชก็คือ
มาตรฐาน ปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปน
เกณฑท่ีชัดเจนกอนแลว เม่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ี
องคการไดกําหนดไวมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Standard) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529:53) ไดใหความหมายวาเปนผลการ
ปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งาจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบั งคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลายๆดาน ดวยกัน
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา  คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของ
งานบางประเภทจะออกมในรูปของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการจึง
จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้นๆ
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วตัถปุระสงค
1.  เพ่ือใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ี

แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน
2.  เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ / การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM5( ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพ
ท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้  เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย  ไดผลิตผล
หรือการบริหารท่ีมีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุ
ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

ประโยชนของมาตรฐานการปฏบัิติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ  ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติ งาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.  ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตอนเองใหเขาสูมาตรฐาน
ได

2. ดานการสรางแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีเราใหเกิดความมุงม่ันไปสู
มาตรฐานผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิด ความ
มานะพยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจสนุกกับงาน

3.  ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงาน
ท่ีมีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร  ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง  ทําใหมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึง
ความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต

4.  ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือ่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุม
การปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามาถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน  ชวยใหสามารถ
ดําเนินงานตามแผนงายข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน

5.  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานความรูสึกการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  และชวยใหผูปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1.  เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบ

บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
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2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจาก
ตําแหนง นั้นไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีตั้งไว
ตองไมขัดกับนโยบายหลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ

3.  ประชุมผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผู
ปฏิบัติในตําแหนงนั้นๆ  เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน

4.  ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ  เก่ียวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว

5.  ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว
6.  พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมีความเหมาระสมยิ่งข้ึน  เกณฑ

ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดาน
ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน

ลกัษณะการแสดงออกขณะปฏบัิติงาน ซึง่กลาวไดโดย ละเอยีด ดงันี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาทีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร  และ

ควรจะใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนด
มาตรฐานดวยปริมาณหรือระยะเวลาท่ีปฏิบัติได

2.  คุณภาพของงานเปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใด โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได
ประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร

3.  ลักษรการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ

ดังนั้น  การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ
ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร  เนื่องจากการแสดลงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย
ตอภาพลักษณขององคกรและขวัญกําลังใจของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกําหนด มาตรฐาน
การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ  ในองคการมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน
ผูทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐาน
ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายสามารถยอมรับได  โดยท้ังผูบังคับบัญชาและ ผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวา
มาตรฐานมีความเปนธรรมผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได ตามท่ีกําหนดไวลักษณะงานท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานตองสามารถวัดได เปนจํานวน เปอรเซ็นตหรือ หนวยอ่ืนๆท่ีสามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปน
ลาลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนท่ีรับรูและเขาใจตรงกันและสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหดไว
ตองสามารถเปลี่ยนแปลงได  ท้ังนี้ตองเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงาน ไมสามารถปฏิบัติไดตาม
มาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน
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โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด อบต.

(นักบริหารงานท่ัวไป
ระดับตน)

1. งานบริหารท่ัวไป
2.  งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4.  งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
5.  งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
6. งานสงเสริมการเกษตร

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง
ระดับตน)

1.  งานการเงิน
2.  งานบัญชี
3.  งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได
4.  งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง

ระดับตน)

1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสาน

สาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ผูอํานวยการกอง
การศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับตน)

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ

สังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม
ระดับตน)

1. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
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โครงสรางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)

(1)

งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานปองกันและเบาเทาสาธารณภัย
งานสงเสริมการเกษตร

- เจาพนักงานธุรการ
(ลูกจางประจํา) (1)

พนักงานจางภามภารกิจ
- ผูชวยนักทรัพยากร

บุคคล (1)
พนักงานจางท่ัวไป

- พนกังานขับรถยนต (1)
- ภารโรง  (1)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)

พนักงานจางภามภารกิจ
- ผูชวยนักวิเคราะห

นโยบายและแผน (1)

- นิติกร ปก./ชก. (1)
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปก./ชก. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ

- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1)
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โครงสรางของกองคลัง

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

(1)

งานการเงิน
งานบัญชี

งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได

งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.
(1)
พนักงานจางท่ัวไป

- คนงานท่ัวไป (1)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได
ปก./ชก. (1)

- เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
(1)
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โครงสรางของกองชาง

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)

งานกอสราง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค

- นายชางโยธา ปง./ชง. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ

- ผูชวยนายชางโยธา (1)
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

(1)
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โครงสรางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

(1)

งานบริหารการศึกษา
งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)

งานกิจการโรงเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (1)

- ครู (๓)
พนักงานจางตามภารกิจ

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)
พนักงานจางท่ัวไป

- ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (๑)
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โครงสรางของกองสวัสดิการสังคม

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)

(1)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมและสงเคราะห
งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
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กระบวนการการจัดทําแผนหมูบาน

1. ความหมายของแผนหมูบาน
แผนพัฒนาหมูบาน คือ เครื่องมือท่ีหมูบานใชเปนแนวทางในการปองกัน แกไขปญหา

และพัฒนาหมูบาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูล แผนงานโครงการ/กิจกรรม  ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน ภายใตการบูรณาการขอมูล ความคิด วิเคราะห การตัดสินใจ โดยผานการ
ประชุมหมูบาน ดังนั้น แผนพัฒนาหมูบานจึงเปนแผนท่ีเกิดจากความจําเปนและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนและเปนบันไดข้ันแรกของการเชื่อมตอไปยังแผนพัฒนาทุกระดับ  โดยมีคณะกรรมการหมูบาน
(กม.) เปนผูบูรณาการจัดทํารวมกับประชาชนและทุกภาคสวน เพ่ือใหไดแผนพัฒนาหมูบานท่ีมีความ
สมบูรณและครอบคลุมทุกมิติ

แผนพัฒนาหมูบาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู เพ่ือจัดการตนเองท่ี กม. และ
ประชาชนในหมูบานรวมคิด วิเคราะหปญหา ศักยภาพความพรอมของหมูบาน ภายใตขอมูลท่ีคนใน
หมูบานจัดเก็บ รวมถึงขอมูลจากแผนชนิดตาง ๆ ท่ีมีอยูในหมูบาน ไมวาจะเปนแผนท่ีสวนราชการ
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุน หรือจัดทําข้ึน เพ่ือรวบรวมใหเปนกรอบแนวทางการปองกัน
แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานใหสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ีแทจริงของหมูบาน

2.  ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาหมูบาน
1) ทําใหสมาชิกในหมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน  โดยการรวมกันคิด รวมกันทํา

คนหาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของหมูบาน ไปสูการพ่ึงตนเอง โดยคนในหมูบานชวยกันหาสาเหตุ
และหาทางแกไขกันเอง เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) การสํารวจขอมูลท้ังหลายท่ีอยูอยางกระจัดกระจายในหมูบาน ทําใหทราบถึง
จุดเดน จุดดอย และสภาพปญหาของหมูบาน เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและหาทางแกไขปญหา

3) หมูบานจะไดรับทราบปญหาความตองการของหมูบาน  และสามารถรวมมือกัน
แกไขปญหา  รวมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือหาแหลงงบประมาณมาใชในการแกไขปญหาของ
หมูบาน ตลอดจนการกําหนดอนาคตในการพัฒนาหมูบานไปสูการพ่ึงพาตนเอง

4) เปนการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําของคนในหมูบาน ตลอดจนกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในหมูบาน และระหวางหมูบาน

5) เปนการเสริมสรางและฝกฝนวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในหมูบาน โดยการ
ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชน

3.  เปาหมายของการจดัทาํแผนพฒันาหมูบาน
แผนพัฒนาหมูบานมิใชเปนเพียงการศึกษาปญหาของหมูบานแลวนํามากําหนดเปน

แผนงาน/โครงการพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาของหมูบานเทานั้น แตแผนพัฒนาหมูบาน เปน
กระบวนการท่ีทําใหคนในหมูบานไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองท่ีมีอยูนั้นมาทําใหเกิดการปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของตําบล
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อําเภอ และจังหวัด ดังนั้น กระบวนการสงเสริมการบูรณาการจัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” จึงมี
เปาหมาย ดังนี้

1) เพื่อคนหาศักยภาพของหมูบาน รับทราบปญหาความตองการ และจัดเก็บ
ขอมูลตาง ๆ ของหมูบาน และสามารถนําไปกําหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบาน
ไดอยางถูกตอง

2) เพ่ือจัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเสนอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัด

3) เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ภายใน
หมูบานดวยตนเองซึ่งจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน

4) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในหมูบาน กอใหเกิดความรวมมือ
ของคนในหมูบานในการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของ
หมูบาน

5) เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน วิถีชีวิตประชาธิปไตย
และเกิดความรักความสามัคคีในหมูบาน

4.  บทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
1. สํารวจขอมูล
2. บูรณาการแผนจากทุกภาคสวน
3. ทบทวนแผนตามความตองการของประชาชน
4. ผานท่ีประชุมหมูบาน
5.จัดสงแผนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(2) คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (ก.บ.อ.) เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร

อําเภอ สวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน เกษตร สาธารณสุข เพ่ือบรรจุไวในแผนของสวนราชการนั้น ๆ

5. กระบวนการขัน้ตอนในการบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาหมูบาน
การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ไดกําหนดข้ันตอนไว

8 ข้ันตอน ดังนี้
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แผนภาพกระบวนการขัน้ตอนบูรณการจดัทาํแผนพฒันาหมูบาน

ข้ันตอน รายละเอียด
1. การจัดเก็บขอมูล
ครัวเรือน และ
หมูบาน

เพ่ือใหรูถึงสถานะของหมูบานจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลท่ีหมูบาน
อยากรูและจําเปนตอการวางแผนพัฒนาหมูบาน โดยแบงออกเปน

1.1 ขอมูลครัวเรือน กม. ออกแบบการจัดเก็บขอมูลและมอบหมายให
หัวหนาคุมบาน หัวหนากลุมบาน หรือเขตบานแลวแตกรณี เปน
ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลครัวเรือนในคุม กลุม หรือเขตท่ีรับผิดชอบ โดย
ขอมูลครัวเรือนอาจประกอบดวยขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน
เครื่องใชไฟฟา พาหนะ เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเปนตน ท้ังนี้ ขอมูล
ครัวเรือน กม. สามารถกําหนดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม

1.2 ขอมูลหมูบาน กม. ออกแบบการจัดเก็บขอมูลหมูบาน โดย
1) รวบรวมจากขอมูลครัวเรือน
2) จัดเก็บขอมูลอ่ืน ๆ ของหมูบาน เชน ถนน ปา ท่ี

สาธารณประโยชนท่ีประชาชนใชรวมกัน คลอง หนอง บึง ศาสนสถาน ฯลฯ

2. การเตรียมการ
ประชุมและหมูบาน

เม่ือไดขอมูลครบถวนแลว กม. มีหนาท่ีสรุป รวบรวม และวิเคราะหใน
เบื้องตนกอนจัดรางแผนพัฒนาหมูบานนําเสนอในท่ีประชุมหมูบาน ในข้ันตอน
การเตรียมการประชุมหมูบาน กม. มีหนาท่ี ดังนี้

2.1 กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีจัดเวทีการประชาคม รูปแบบ การจัดการ
ประชุม และระเบียบวาระ ลาํดับการนําเสนอ

2.2 แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือนํา
แผนงาน/โครงการรวมบูรณาการ

2.3 แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือ
เขารวมกระบวนการเรียนรู/สนบัสนุนการจัดการประชุมและกระบวนการ
จัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” รวมกับหมูบาน

2.4 แจงอําเภอลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือมอบหมายทีมตําบลรวม
เปนพ่ีเลี้ยงในการประชุมประชาคมรวมกับหมูบาน2.5

2.5 แจงผูแทนครัวเรือนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมดท่ีมีอยูในหมูบานลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน เพ่ือเขารวมประชุม
2.6 คณะทํางานดานจัดทํา“แผนพัฒนาหมูบาน” จัดทําราง “แผนพัฒนามู
บาน” เพ่ือเตรียมเสนอตอท่ีประชุมฯ

3. การประชุมหมูบาน ในการประชุมหมูบานเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาหมูบานตามท่ี กม.
จัดทําข้ึนและบูรณาการแผนกับแผนของสวนราชการหรือแผนอ่ืน ๆ ท่ีมีใน
หมูบาน โดย กม. มีบทบาทในการดําเนินการ ดังนี้
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ข้ันตอน รายละเอียด
3. การประชุมหมูบาน
(ตอ)

3.1 การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมหมูบานไวเปนหลักฐานวามี
ตัวแทนครัวเรือนเขาประชุมตามเกณฑท่ีกําหนด (อบต.จะกําหนดสัดสวนใน
การประชุมจัดทําแผนให แตตองแจงทาง อบต.)

3.2 ดําเนินการประชุมทบทวนปรบัปรุง “แผนพัฒนาหมูบาน” โดย กม.
นําเสนอราง “แผนพัฒนาหมูบาน” ท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา
โดยท่ีประชุมฯอาจมีมติเห็นชอบหรือมีการเพ่ิมเติมขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน
หรือตัดทอนสวนท่ีไมจําเปนออกตามมติท่ีประชุมฯ

3.3 จัดหมวดหมูขอมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังนี้ ทุก
โครงการ กิจกรรมท่ีระบุตามแผนฯ จะตองสอดคลองกับขอมูลท่ีแทจริงท่ีได
จากการจัดเก็บในข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ

3.3.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสรางหรือซอมแซม
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆของหมูบาน เชน ถนน ไฟฟา น้ํา รางระบายน้ํา
แหลงน้ํา ประปาภายในหมูบาน

3.3.2 ดานเศรษฐกิจ เชน โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถเพ่ิม
รายได ลดรายจาย การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว การสงเสริมและพัฒนาการประกอบ
อาชีพหลัก ไมวาจะเปนทางดานฝมือ แรงงาน การเกษตร คาขาย เปนตน

3.3.3 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เชน โครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินการพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา
การเรียนรูขอมูลขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ

3.3.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ปลูกปาทดแทน การคัดแยกและจัดการขยะ เปนตน

3.3.5 ดานการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี เชน โครงการ/
กิจกรรมเก่ียวกับการสรางกฎกติกาของหมูบาน การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหมูบาน
เปนตน



29

ข้ันตอน รายละเอียด
3. การประชุมหมูบาน
(ตอ)

3.4 หลังจากที่ประชุมหมูบานไดเสนอโครงการ/กิจกรรมและมีการจัด
หมวดหมูของโครงการ/กิจกรรม ออกเปน 5 ดานแลว ให กม. เสนอใหที่ประชุม
หมูบานจัดลําดบัความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมในแตละดานทุกโครงการ/
กิจกรรมวาแตละโครงการ/กิจกรรมมีความสําคัญมากนอยอยางไร โดยอาจมีการ
ใหคะแนนแลวเรียงลําดับจากโครงการ/กิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด ไปหา
โครงการ/กิจกรรมที่มีความสําคัญนอยที่สุดใหครบทุกดาน

3.5 เมื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมในทุก ๆ ดานเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหที่ประชุมฯ รวมกันพิจารณาวา

1) โครงการ/กิจกรรมใด ที่หมูบานสามารถดําเนินการไดเอง
2) โครงการ/กิจกรรมใด ที่หมูบานตองรวมมือกับหนวยงานภายนอก
3) โครงการ/กิจกรรมใด ที่หมูบานมอบหมายใหหนวยงานภายนอก

ดําเนินการ เพราะเกินขีดความสามารถของหมูบาน
3.6 เมื่อไดมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญและพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการของแตละโครงการ/กิจกรรมแลว ให กม. ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติวาจะ
เห็นชอบตามที่ไดมีการเรียงลําดับความสําคัญและแนวทางการดําเนินการที่กําหนด
หรือไม ทั้งนี้ หากที่ประชุมฯ ยังไมสามารถลงมติได เนื่องจากยังไมไดขอสรุปใน
เร่ืองใด กม. ตองจัดใหการประชุมฯ ใหม เพื่อรวมกันพิจารณาจนไดขอยุติ

3.7 เมื่อพิจารณาจนไดขอยุติแลว กม. ตองจัดทําบันทึกผลการประชุมฯ ไว
เปนหลักฐาน

4. การจัดทํา”
แผนพัฒนาหมูบาน”

หลังจากประชุมหมูบานตามข้ันตอนที่ 3 และไดขอสรุปแลว คณะทํางาน
ดานจัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” จะทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากการประชุม
หมูบานไปจัดทํา “รางแผนพฒันาหมูบาน”เปนรูปเลมเพื่อเสนอ ที่ประชุม กม. ใหความ
เห็นชอบและรับรองเปน “แผนพฒันาหมูบาน”

ทั้งนี้ “รางแผนพฒันาหมูบาน” ตองประกอบดวย
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานดาํเนินการเอง
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานรวมกับหนวยงาน/องคกรอ่ืนดําเนินการ
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานมอบหมายใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ

เพราะเกินขีดความสามารถของหมูบาน

5. การใหความเห็นชอบ
และรับรอง แผนพัฒนา
หมูบาน”

เมื่อคณะทํางานดานการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานไดปรับปรุงรางแผนพฒันา
หมูบานเสร็จเรียบรอยแลว ใหเรียกประชุมหมูบานเพื่อรวมพิจารณารางแผนฯ
อีกคร้ัง เพื่อใหความเห็นชอบแผนฯ ทั้งนี้การประชุมฯ ตองมีตัวแทนครัวเรือน ๆ
ละ 1 คน เขารวมประชุมฯ ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู
จริงภายในหมูบาน
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ข้ันตอน รายละเอียด
5. การใหความเห็นชอบ
และรับรอง แผนพัฒนา
หมูบาน” (ตอ)

5.1 ถาท่ีประชุมฯ เห็นชอบ ใหผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลง
นามรับรองและประกาศใชเปน “แผนพัฒนาหมูบาน”

5.2 ถาท่ีประชุมฯ มีมติใหแกไขเพ่ิมเติมใหคณะทํางานฯ แกไขเพ่ิมเติม
ตามมติท่ีประชุมฯ แลวใหผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลงนามรับรอง
และประกาศใชเปน “แผนพัฒนาหมูบาน”

6. การประสานและการ
ใช “แผนพัฒนา
หมูบาน”

คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบานสําเนาเอกสารแผนพัฒนาหมูบาน
ฉบับสมบูรณท่ีผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลงนามรับรองแลว เพ่ือ

6.1 จัดเก็บ “แผนพัฒนาหมูบาน” ไวใชประโยชนในการปองกัน
แกไขปญหาและพัฒนาหมูบาน (โครงการ/กิจกรรมท่ีทําเองไดให กม. และ
ประชาชนรวมกันทํา)

6.2 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบล)
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาว (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของหมูบาน หรือตอง
รวมกับหมูบานดําเนินการ

6.3 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ (อ.
ก.อ.)  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถ
ของหมูบาน หรือตองรวมกับหมูบานดําเนินการ)
6.4 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของสวนราชการ หรือหนวยงาน
ดังกลาว เชน เกษตร สาธารณสุข ตํารวจ ทหาร เปนตน (โครงการ/
กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของหมูบาน หรือตองรวมกับหมูบาน
ดําเนินการ)

6.5 จัดสงใหองคกรเอกชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือ
ประสานและบูรณาการแผน (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของ
หมูบาน หรือตองรวมกับหมูบานดําเนินการ)

7. การตรวจสอบและ
การติดตามการเนินการ
ตาม “แผนพัฒนา
หมูบาน”

คณะกรรมการหมูบานและประชาชนในหมูบาน มีหนาท่ีตรวจสอบ
และติดตามการดําเนินการตาม “แผนพัฒนาหมูบาน” ดังนี้

7.1 ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในเขตหมูบานใหมี
ความโปรงใสมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมหรือไม
อยางไร
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ข้ันตอน รายละเอียด
7. การตรวจสอบและ
การติดตามกาเนินการ
ตาม “แผนพัฒนา
หมูบาน” (ตอ)

7.2 ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ภายในหมูบานและรวมกันหาแนวทางแกไข หรือแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของชวยแกไขปญหา

7.3 ติดตามเรงรัดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานท่ี
เก่ียวของหรือผูรับผิดชอบโครงการ

7.4 ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และระดมสรรพกําลังภายในหมูบาน
เพ่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีหมูบานมีศักยภาพสามารถ
ดําเนินการได

7.5 รายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จตอท่ีประชุมหมูบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของหมูบานให
รับทราบอยางแพรหลาย

8. การทบทวนปรับปรุง
“แผนพัฒนาหมูบาน”

หมูบานตองทบทวนหรือปรับปรุง “แผนพัฒนาหมูบาน” ตามข้ันตอน
ท่ี 1-6 อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือให “แผนพัฒนาหมูบาน” เปนปจจุบัน
สามารถใชเปนแนวทางการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานภายใต
สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปฏทินิและชวงเวลาในการจดัทาํแผนพฒันาหมูบาน
แผนพัฒนาหมูบาน เปนขอมูลแรกท่ีจะสงตอหรือเชื่อมโยงไปยังแผนระดับตาง ๆ คือ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน ดังนั้น
ถึงแมวาจะไมมีการกําหนดระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานเหมือนเชนแผนขององคกรอื่น ๆ
เปนแผนฯ 1 ป แผน 4 ปไวก็ตาม แตเพื่อใหแผนพัฒนาหมูบานสามารถนําไปสูการเชื่อมโยงกับหวง
เวลาของการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด จึงไดกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินการไว ดังนี้

เดือน (ระยะเวลา) รายละเอียด
1. ระหวางเดือนพฤศจิกายน -
มกราคม

1. คณะกรรมการหมูบาน จะตองวางแผนการในการเตรียม
หมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร ตลอดจนประสานงานหนวยงาน
ตาง ๆ เชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./เทศบาล
ตําบล) ชุดปฏิบัติการประจําตําบลพัฒนากร ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี
ใหเขามามีสวนรวมในการประชุมหมูบานเพ่ือรวมกันกําหนด
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เดือน (ระยะเวลา) รายละเอียด
1. ระหวางเดือนพฤศจิกายน -
มกราคม
(ตอ)

รูปแบบ แนวทางและชวงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  ท้ัง
ในเรื่องของการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลสรุปผลขอมูล และ
การจัดการประชุมหมูบานเพ่ือลดความซ้ําซอน เพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดภาระของประชาชน

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําการประชุม พรอมท้ังเขารวมรับ
ฟงปญหาและความตองการของหมูบาน

3. ชุดปฏิบัติการประจําตําบลสนับสนุนองคความรูในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนากรจะตองเขามา
สนับสนุนการเปนวิทยากรกระบวนการและการใหความรูในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบานแก กม. ดวย

4. ประชาชนในหมูบาน ตองใหความรวมมือและเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูล รวมกันคิด
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข

5. การประเมินศักยภาพของหมูบาน โดยการวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานของหมูบาน เชน ขอมูล กชช.2 ค. ขอมูล จปฐ. การระบุ
ปญหา ความตองการของหมูบาน การกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของหมูบาน การกําหนดแผนงานหรือโครงการ กิจกรรมพัฒนา
หมูบาน

2. ระหวางเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ

1. คณะกรรมการหมูบาน จัดการประชุมเ พ่ือนําผลจาก
กระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน หรือจากการประชุมฯ ของ
หมูบานท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 (การประชุมหมูบาน) มาพิจารณา
กลั่นกรอง และปรับหรือจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน แลวจัดแยกประเภทปญหาท่ีตองการแกไข ดังนี้

- โครงการท่ีหมูบานดําเนินการเอง
- โครงการท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานอ่ืนดําเนินการ
-โครงการท่ีเกินศักยภาพของหมูบานและมอบหมายให

หนวยงานอ่ืนดําเนินการ
2. คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบานจัดทํารูปเลมแผนพัฒนา

หมูบานฉบับสมบูรณเสนอประธาน กม. รับรอง พรอมท้ังประกาศใช
แผนฯ ใหประชาชนใชเปนแนวทางในการปองกัน แกไขปญหาและ
พัฒนาหมูบานตอไป
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เดือน (ระยะเวลา) รายละเอียด
3. เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม คณะกรรมการหมูบาน (กม.) จัดสงแผนพัฒนาหมูบานให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประสานและเช่ือมโยงแผนฯ ดังนี้
1. จัดสงใหองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบลเพ่ือ

เปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. จัดสงใหองคกรประสานงานชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) เพ่ือ

นําไปจัดทําแผนระดับตําบล
3. จัดสงใหอําเภอเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

พัฒนาอําเภอ
4. จัดสงใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือ

เปนขอมูลในการจัดทําแผนของหนวยงานนั้น ๆ ตอไป

4. เดือนมีนาคม – กันยายน คณะกรรมการหมูบาน (กม.) รวมกับประชาชนในหมูบาน
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดเอง และ
หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมกับหนวยงานภายนอกรวมดําเนินการ
แลวเก็บรวบรวมผลการดําเนินการไวเปนขอมูลผลงานของ กม. และ
ผลงานของหมูบาน

5. เดือน เมษายน และ ตุลาคม คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ติดตามผลการประสานเชื่อมโยง
แผนฯ กับหนวยงาน/องคกร ท่ีไดจัดสงแผนฯ ใหวา ไดรับการ
ตอบสนองหรือไมอยางไรรวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการในหมูบานวา
เปนอยางไร สามารถตอบสนองปญหาของหมูบานไดหรือไม หรือ
สมควรแกไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงอยางไร
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การปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั
กระบวนงาน : การจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

แนวทางระเบยีบการจดัทาํแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256 ขอ 17 ข้ันตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน และ ขอ 18  แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป และขอ 6 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบียบ วาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการ
ประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองใน
เขตจังหวัด และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
1. ลกัษณะของแผนพฒันาทองถิน่

“แผนพัฒนา” หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา  แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

กําหนด  วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ  โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน

“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด

2. วตัถปุระสงคของการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่
2.1 เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประโยชน

ของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุน
2.2  เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป
2.3 เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาใน

ชวงเวลาของแผน5ป
2.4  เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะ

บรรลุในเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีท่ีไดรับ
งบประมาณ
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3.  ประโยชนของการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่
3.1  การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา  พันธกิจ  และวิสัยทัศนท่ีได

กําหนดไว  ซึ่งการบรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ
วางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งยอมตองมีจดุหมายปลายทางท่ีกําหนดไว  ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว
มีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวก
และเกิดผลดี

3.2  เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเพ่ือคิดวิธีการให
องคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความ
สอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ท่ีทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน
จากทรัพยากรตางๆ  อยางคุมคานับวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะกอใหเกิด
ความประหยัด

3.3  ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนิน
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกออกจากกัน
ไมได ตองดําเนินการคูกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการ
ดําเนินโครงการสัมพันธกัน

3.4  ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ชวยใหสรางความม่ันใจเรื่องความเปนเอกภาพ ท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในอนาคต ทําใหกิจกรรมตางๆ  ท่ีวางไวมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานท่ีดีในฝาย
ตางๆ  ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังเปนการ
หลีกเลี่ยงปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของแตละฝายอีกดวย

3.5  แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินกิจการตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน

3.6  เพ่ือใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการ
บริหารของทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรดานการบริหารท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง

3.7  สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต  โดยมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน
และยั่งยืนในการพัฒนา

3.8  สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค  นโยบาย และ
เปาหมาย ตามกลยุทธท่ีกําหนด

3.9  ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีความตอเนื่อง ไมมีรูปแบบท่ี
ตายตัว  (สามารถยืดหยุนได)  มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการ
ติดตามประเมินผล

3.10  สงเสริมภาพพจนขององคการบริหารสวนตําบลและทําใหบุคคลท้ังในและนอก
เขต อบต. เกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการ ของ อบต.
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

4. ขัน้ตอนการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ และขอสนบัสนนุงบประมาณจาก อบต.
4.1 ผูนําหมูบาน กําหนดประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนหมูบาน/แผนชุมชน

โดยองคการบริหารสวนตําบลจะเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน

4.2 ผูนําหมูบานจัดสงเลมแผนหมูบาน หนังสือนําสง ระเบียบวาระการประชุม
รายช่ือผูเขารวมประชุม พรอมระบุโครงการท่ีจะบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น สงให อบต. ในหวง
ระยะเวลาท่ี อบต.กําหนด

4.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

4.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

4.3  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

4.4  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป

5.  ขัน้ตอนการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทองถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ  9  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ึนตอน ดังนี้

(1)  หมูบานเสนอโครงการ (แผนหมูบาน หนังสือสง ภาพถาย รายชื่อผูเขารวมประชุม
ตามสัดสวนท่ี อบต.กําหนด ระเบียบวาระการประชุม  )  เสนอโครงการท่ีมีความเดือดรอนให อบต.
หาก อบต.มีงบประมาณในการชวยเหลือจะดําเนินการใหแตจะเปนข้ันตอนตอไป

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
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(4) ผูบริหารทองถ่ินสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริการสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 ดวย  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

6.  การนาํแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสูการปฏบิตัิ
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํา
งบประมาณตามปท่ีกําหนดไว เชนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ใหนําโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2561 ไปใช กรณีท่ีจะนําโครงการพัฒนาท่ีอยูในป พ.ศ. 2562,
2563, 2564 ไปดําเนินการ จะตองเขาสูข้ันตอนของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 เม่ือผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว ตองประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น

7.  การจดัทาํแผนดาํเนนิงาน
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีปดประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน
แผนการดําเนินงานใหจัดใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน
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8.  การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย
1.  สมาชิกสภาทองถ่ิน (ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน 3 คน
2.  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน  2 คน
3.  ผูแทนหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน 2 คน
4.  หัวหนาสวนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง) จํานวน  2  คน
5.  ผูทรงคุณวุฒิ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนและกรรมการอีกหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละ 4 ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้
1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
15 วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวา  30  วัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได  โดยข้ันตอนดําเนินการดังนี้

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ขอกําหนด ขอบขายและราละเอียดของ
งาน

3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล

4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน

5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน



39

ในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือธันวาคมของทุกป

แผนผังขัน้ตอน/มาตรฐานการปฏบัิติงาน/กระบวนงานการจัดทําแผน

2.1  แผนผงัขัน้ตอน/มาตรฐานการปฏบัิตงิาน
กระบวนการ : การจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สิงหาคม - คณะกรรมการการ
จัดทําแผน

2. ประชาคมหมูบาน สิงหาคม ผูนําหมูบานรวมกับ อบต.
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3. ประชาคมระดับตําบลเพ่ือรวบรวมขอมูลปญหา
ความตองการ โครงการจากการประชาคมหมูบาน
และแผนหมูบาน

กันยายน
- คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน
- ปลัด / นักวิเคราะห

4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
รวบรวมขอมูล แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

กันยายน
- คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน กันยายน – ตุลาคม - คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน
6.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผูบริหารเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอนรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสภา
อบต. เพ่ือใหความเห็นชอบ  แลวผูบริหารทองถ่ิน
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตอไป

ตุลาคม

- คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน
- สภาทองถ่ิน
- ผูบริหารทองถ่ิน

7. ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ตุลาคม - ผูบริหารทองถ่ิน

8. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ

ตุลาคม – พฤศจิกายน
- ผูบริหารทองถ่ิน



40

9. ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกินศักยภาพ
ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตุลาคม
- ผูบริหารทองถ่ิน
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คูมือแผนการปรบัลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการจดัทาํแผนพฒันา

ลําดับ กระบวนงานบริการ ข้ึนตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ หมายเหตุ
1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน /

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

1.1 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน
1.2 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ และ
ขอ 8

2 การประชุมประชาคมระดับหมูบาน 2.1 กําหนดสัดสวนในการประชุมประชาคมหมูบาน
2.2 ผูมาประชุมลงทะเบียนทุกคน
ลงทะเบียนทุกคน
2.3  สวนราชการท่ีเก่ียวของ/ผูนําชุมชน/ประชาชน
คณะกรรมการหมูบานนําเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือ
บรรจุลงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
2.4 วิเคราะหขอมูลจัดลําดับความสําคัญ
2.5  เสนอแนวทางแกไขทิศทางการพัฒนาหมูบาน
2.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องตน
และลงมติโดยการยกมือ

- - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0810.2 / ว0600 ลงวันท่ี 29
มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
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ลําดับ กระบวนงานบริการ ขึ้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ หมายเหตุ
3 การเตรียมการจัดประชุมประชาคมตําบล 2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถิ่นรวมกับสวนราชการ

ผูนําชุมชนทุกหมูบาน และสัดสวนประชาคมตําบล รวม
ประชุมประชาคมตําบล
2.2 รวบรวมปญหา ความตองการ และรวบรวมขอมูล
แผนงาน โครงการ ท่ีจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน
เรงดวนจากการประชุมประชาคมหมูบานมาพิจารณา
2.3 เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญหา
ตามลําดับ
2.4 สรุปประเด็นปญหาท้ังหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและ
ลงมติโดยการยกมือ

- หนังสือเชิญอําเภอ สวนราชการท่ี
เกี่ยวของรวมบูรณาการ
- แบบนําเสนอแผนงาน/โครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 ขอ 7 (1)

4 จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 4.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนรวบรวมแนวทาง
และขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
แลวเสนอใหคระกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อดําเนินการ
ตอไป
- แจงใหกองตางๆดําเนินการเสนอโครงการใหคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน  รวมท้ังประมาณการแตละโครงการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 ขอ 7 (2)

5 จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 5.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เสนอใหผูบริหารทองถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
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2559 ขอ 7 (3)

ลําดับ กระบวนงานบริการ ข้ึนตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ หมายเหตุ
6. สภาพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน
6.1  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนทองถ่ิน
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ
6.2 สภาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินของแตละ
ยุทธศาสตร
6.3 สภาทองถ่ินลงมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินโดย
การยกมือ
6.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ขอ 7 (4)

7. การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 7.1 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน
7.2  นําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน
ผูนําชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันและติดประกาศไม
นอยกวาสามสิบวัน
7.3  อปท.ใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
ประสงครวมโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน
วัตถุประสงครวมโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ
24 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ
7 (4) วรรคหนึ่ง
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การจดัทาํแผนการดาํเนนิงาน ขององคการบรหิารสวนตาํบล

ลําดับ กระบวนงานบริการ ข้ึนตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ หมายเหตุ
8. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 8.1  เม่ือผูบริหารทองถ่ินประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปเสร็จเรียบรอย
8.2  คณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท. หนวยงาน
ราชการสวนราชการหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี
ของ อปท.
8.3  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน
8.4  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน
8.5 แผนการดําเนินงานใหจดัทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ
26 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 12
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2559
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การจดัทาํการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทองถิน่

ลําดับ กระบวนงานบริการ ข้ึนตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ หมายเหตุ
10. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน
10.1  ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
10.2  คณะกรรมการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามประเมินผลแผน
10.3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
10.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
10.5  ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
10.6  ประกาศใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ
28 ขอ  29 และ ขอ 30 และ
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559   ขอ 13 (3)  ขอ  15 (3)
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที ่มท
0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที ่มท
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที ่มท
0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559



บทท่ี ๔
ระบบการปองกนั / การตรวจสอบเพ่ือปองกนัการละเวน

การปฏบัิติหนาท่ีในภารกจิหลัก

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาคราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตยสุจริต  การมีจิตสํานึก
ในการใหบริการประชาชน  สําหรับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชน  สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน

สําหรับคําวา “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว  เชน  ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  1(1) “โดยทุจริต” หมายความวาเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.
2542  (แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2550  และฉบับท่ี  2  พ.ศ.2554) “ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา  ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ี
อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือ
หนาท่ี ท้ังนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน

ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  มาตรา  85(2)  บัญญัติวา  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
โดยทุจริต  เปนการกระทําผิดนัยอยางรายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองคประกอบท่ีพึงพิจารณา  4  ประการ  คือ

1. มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีราชการหรือ
นอกสถานท่ีราชการก็ได  ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ  อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได  การพิจารณาวามีหนาท่ีราชการหรือไม  มีแนวพิจารณาดังนี้

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู
ดํารงตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตนตอง

รับผิดชอบ  เชน  ก.พ.  ไดพิจารณา  เรื่องประจาแผนธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาท่ีรับสงเงินแตไดรับ
ฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาท่ีรับสงเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมี
ลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการเพ่ือนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไป
แลว” เชนนี้  ก.พ.  วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้นมีหนาท่ีราชการท่ีตองนําเงินสงลงบัญชี  เม่ือไมนําเงินสง
ลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ



2. ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ
“ปฏิบัติหนาท่ีราชการ” หมายความวา  ไดมีการกระทําลงไปแลว
“ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ” หมายความวา  มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติแตผูนั้น

ไมปฏิบัติหรือวดเวนไมกระทําการตามหนาท่ี  การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีนั้นจะเปน
ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตามหนาท่ี  โดย
ปราศจากอํานาจหนาท่ีจะอางไดตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือขอบังคับ  แตถาเปนเรื่องปลอยปละ  ละเวน
ก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปน
ความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ  ไป

“มิชอบ” หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา  มิติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม

3. เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
“ผูอ่ืน” หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ  หรือไม

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
“ประโยชน” หมายถึง สิ่งท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ  ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือ

ประโยชนอยางอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสิน  เชน  การไดรับบริการ  เปนตน
“มิควรได” หมายถึง  ไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใดๆ  ตอบแทนจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีนั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือไม

นั้นจะตองพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร  ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควร
ไดซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาไดวา  ขาราชการผู อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  21  ธันวาคม  2536  วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ี
ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเปน ไลออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคือหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใด
ไมเปนเหตุลดหยอนโทษ  ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี  นร.0205/ว.234  ลงวันท่ี  24
ธันวาคม  2536  รวมท้ังอาจจะ ถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน  ตาม
มาตรา  3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542  และความผิดอาญาฐาน
เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมท้ัง
อาจจําคุกและยึดทรัพย ดังนั้น  ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาท่ีราชการโดยเห็นแก
ประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ  ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

องคการบริหารสวนตําบล  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชน
ไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบล  จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด
ความโปรงใสเปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให
เกิดผลตามเปาประสงคเพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง



ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ  ก็ตาม  ข้ึนอยูกับการบริหารงาน
กลาวคือการบริหารงานท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคในแตละข้ันตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงขาม  แมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ
จะออกแบบไวดี  มีความเปนไปไดทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแตถาการ
บริหารจัดการไมดีการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ดังนี้

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
• หมวด  5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา  29  ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ

การบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา
แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว
ณ  ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ี
เก่ียวของตรวจดูได

• หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ  มาตรา  33  ใหสวนราชการจัดใหมีการ
ทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม  โดยคํานึงถึง
แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุมคา
ของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน

• หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา  37  ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวน
ราชการดวยกัน  ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานประกาศใหประชาชนและ
ขาราชการทราบเปนการท่ัวไป  สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ  ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นวางานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได  หรือสวนราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว  แต  ก.พ.ร.  เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร.  จะกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  มาตรา  42  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว  ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ขอบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใชบังคับกับสวน
ราชการอ่ืน  มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความ
ยุงยาก  ซ้ําซอน  หรือความลาชา  ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม  เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  มาตรา  43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ  โดยปกติใหถือวาเปนเรื่อง
เปดเผย  เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  จึงใหกําหนดเปน
ความลับไดเทาท่ีจําเปน

• หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา  45  นอกจากการจัดใหมีการ
ประเมินผลตาม  มาตรา  9(3)  แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ

ระเบียบ/ขอบังคับ  ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏบัิติหนาท่ี



ปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ  ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร.
กําหนด  มาตรา  47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระเบียบ/ขอบังคับ  ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงท่ีปฏิบัติ  ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการ
ผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2557
ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2557

ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2557
ขอ  3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนราชการ  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้

1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน พัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ขอบังคบัองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั วาดวยจรรยาขาราชการองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด

โดยมีหนาท่ีในการจัดทํา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  การดําเนินการดานการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ
การจัดเก็บรายได  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน
วางมาตรฐานการดําเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร  รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฉะนั้น  เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปรงใส  และเปนธรรม  จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบล  จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ใหมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม  ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ  อันจะ
ทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไวดังนี้

ขอ  1  ความซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด  และโปรงใส  เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกทางราชการ
1.3  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรู  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ
1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง  และมุงม่ัน  แกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด



ขอ  2  การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1  ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนอยางเทา

เทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว

และครบถวน
ขอ  3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.1  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือใหเกิดผลดีและ
ประโยชนตอสวนรวม

3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุงม่ันในการปฏบิัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ขอ  4  การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ขอเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม
4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี

ขอ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2  ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพ่ึงตนเอง  และลด  ละ  เลิกอบายมุข

ขอ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
6.1  ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2  กลาหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เ พ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือน

ขาราชการ
ขอ  7  ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได

7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2  พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  ได
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอและของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้

1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ

2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน



ของประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุงเนนการประเมินความ

โปรงใสของหนวยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ี มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือ
รองรับการประเมินผลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐมีความสําคัญ  ตอการบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ  โดยเปน
กระบวนการท่ีหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมท้ังการให  การบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐานของความเทา
เทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มีประโยชนท้ังตอภาคประชาชนและหนวยงาน
ภาครัฐ  ดังนี้

ประโยชนตอภาคประชาชน
1. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ

ทางงานอ่ืนๆ จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ
2. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
3. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ

โดยเฉพาะการใชชองทางผาน  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลองกับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็น

ถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐาน

และตัวชี้วัดดังกลาว  เปนตนแบบในการประเมินตนเอง  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540



4. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมิน
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมิน
ตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน

5. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และ
กระบวนการปฏิบัติท่ีแสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร  การมี
สวนรวมของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส

การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอบและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน  การบริหารงาน  5  ประการ  ไดแก

1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน

และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  เปนมาตรฐาน  เก่ียวกับการปฏิบัติ

หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย ความซ่ือสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดขอโตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปน  การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการการเลือกใช
ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดย
มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  6  ประการ  ไดแก

1. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย  การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน  ตามเจตนารมณ  ของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

การประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน  โดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร  หลักฐาน  และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน
และประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน

การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  เปน



มาตรฐานเก่ียวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเปนการกําหนด
หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหนวยงาน  การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระการให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตาม  และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส

ดานการติดตามและประเมินผล  5  ประการ  ไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจ ประเมินจากหนวยงาน

ภายนอก  (External  Audit)  ท่ีเปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  เปนมาตรฐานในการเปดเผย
และการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ  การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใส  และการจัดการความรูของ
หนวยงานซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

กลไกการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน
งบประมาณ  ความรับผิดชอบ  และระยะเวลาตามท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  และพิจารณาผล
การปฏิบัติการของหนวยงาน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน

1. มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงาน ภายในหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป

2. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป

3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายใน หนวยงานโดยพิจารณาจากผล
การนําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา

หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการ
ตามแนวทางและระบบท่ีหลากหลาย  เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหบริการท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด
และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ

วิธีการประเมิน
จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงาน  กําหนดไววามีหรือไมมีการ

ใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไร  และพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ใหบริการแกประชาชน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน

1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด



3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการใหคุณ  ใหโทษ  และ

การจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  โดยเปนการ
กําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหนวยงาน  รวมท้ังการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียรใน
การปฏิบัติหนาท่ี  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
และยุติธรรม  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณ  ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การใหคุณ  ใหโทษ  แกบุคลากรในหนวยงาน

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม  เพ่ือใหมีติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของ
หนวยงาน  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  และมีการเผยแพร
หลักเกณฑตัวชี้วัด  และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน

1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  เชน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน

การกําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ใหเปนท่ี
รับทราบโดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน

3. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
การจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังวิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป

4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของ
บุคคลท้ังภายในและภายนอกหนวยงานท่ีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  และทางเว็บไซตของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลท่ีตองการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตาม

แผนท่ีกําหนดไวหรือถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง  การบังคับให
กิจกรรมตางๆ  เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวจากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  เม่ือมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือขอกําหนดท่ีวางไวผูควบคุมหรือผูบริหาร
จะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหกาปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว  มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไม
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว



การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน  5  ประเภทดวยกัน  คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product  Control) เปนการควบคุมผลผลิตของ

โครงการเพ่ือจัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน  เรียกวา  การควบคุมปริมาณ
(Quantity  Control)  และควบคุมใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุม
คุณภาพ  (Quantity  Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย  คือการควบคุม
ใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว

2. การควบคุมบุคลากร (Personal  or  Staff  Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีกําหนดไว  และใหเปนไปตาม
กําหนดโครงการควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย

3. การควบคุมดานการเงิน (Financial  Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost-
Control)  การควบคุมทางดานงบประมาณ  (Budget  Control)  ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ
ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการเสียคาใชจายต่ําสุด  และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

4. การควบคุมทรัพยากรทํางานกายภาพ (Control  of  Physical  Resources) ไดแก
การควบคุมการใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการ
เปนปจจัยนําเขาของโครงการเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว

5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control  of  Techniques  or  Procedure)
ไดแก การควบคุมการกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว  สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ  โดยจะตองควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขาใจงาย  เชน  โครงการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม  การสงเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปนตน

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ  ความจําเปน  และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณา

ไดจากประเด็นตอไปนี้
1. เพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปน

วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือ
เปนหัวใจสําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว  เราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม  เม่ือเปนเชนนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุสิ่งท่ีมุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ

2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของ
โครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของ
โครงการลงไปไดมากทําใหสามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืนหรือเพ่ือวัตถุประสงค
อ่ืนๆ ได

3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใช
เปนการจับผิดเพ่ือลงโทษ  แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ
เพราะฉะนั้น  ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึก
กระตือรือรน  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาชวยแนะนํา  ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง  ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหา
อุปสรรคตางๆ  ก็จะมีมากข้ึน



4. ชวยปองกันและลดความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามี
การควบคุมไมดีพออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได  และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะ
ของเหตุการณท่ีเรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดข้ึน

5. ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและ
ควบคุมนั้นผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ  ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง  เชน  โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจกอใหเกิด
ปญหาการลักลอบตัดไมเถ่ือนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง  เปนตน

6. ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมาย วัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจน
ข้ึนโดยปกติโครงการตางๆ  มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวามๆ หรือใชคําท่ีคอนขางจะ
เปนนามธรรมสูง  เชน  คําวาพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุน  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือ
แมกระท่ังผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน  ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได  เม่ือมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตางๆ  ชัดเจนข้ึน
เพ่ือจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได

กลาวโดยสรุปไดวา  การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน  ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  นโยบายท่ีกําหนดไวการติดตามและ
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  มักจะใชควบคูกันไปไดมรการแยกกันอยางอิสระ  กลาวคือเม่ือมี
การติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว  ก็ตองมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสู
ทิศทางท่ีตองการและในทางกลับกัน ใครหรือหนวยงานใดก็ตามท่ีจะทําหนาท่ีควบคุมก็ตองมีการติดตามกอน
เสมอ  มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได
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