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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สํวนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารสํวน
ต าบลมีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต๎บังคับ
แหํงกฎหมาย องค์การบริหารสํวนต าบล มีหน๎าที่ต๎องท าในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล  
 1. จัดให๎มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ  
 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5. สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 6. สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ  
 7. คุ๎มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
 9. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให๎ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
 ตามบทบาทภารกิจของสํวนท๎องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปูาหมายภารกิจ โดยจัดท าคูํมือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลตากแดด มี
เปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได๎มาใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข สํงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินการซึ่งบํงชี้วํากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอยํางไร น าไปสูํความส าเร็จ 
บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไมํ เพียงใด 

 คูํมือการปฏิบัติงาน ( Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน๎า
งานและผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงาน จัดท าขึ้นไว๎เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหนํวยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ๎วน 
คูํมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  



 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส๎นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต๎นและสิ้นสุดของกระบวนการ  
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตําง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ๎อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข๎องกับคนหลายคน  
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให๎หัวหน๎าหนํวยงานได๎มีโอกาสทบทวนภาระหน๎าที่ของหนํวยงานของตนวํายังคงมํุงตํอจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยูํหรือไมํ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให๎หนํวยงานต๎องให๎
ความส าคัญแกํภาระบางอยํางมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให๎หัวหน๎าหนํวยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแตํละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให๎การท างานเกิดประโยชน์ตํอองค์การโดยสํวนรวมสูงสุด และเพ่ือใช๎มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตํอไปด๎วย 
 3. เพ่ือให๎การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎ทราบความคาดหวังอยําง
ชัดแจ๎งวํา การท างานในจุดนั้น ๆ ผู๎บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ๎าง ซึ่งยํอมท าให๎
ผู๎ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให๎ตรงตามที่หนํวยงานต๎องการได๎และสํงผลให๎เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรู๎ลํวงหน๎าแล๎ววําท างานอยํางไรจึงจะถือได๎วํามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให๎การปฏิบัติงานสอดคล๎องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพ่ือให๎หัวหน๎า
หนํวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน๎าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แนํนอนเดิ่นชัด 
หัวหน๎างานจึงสามารถใช๎ทรัพยากรบุคคลให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหนํวยงาน  
 2. เป็นข๎อมูลในการประเมินคํางานและจัดชั้นต าแหนํงงาน  
 3. เป็นคูํมือในการสอนงาน  
 4. การก าหนดหน๎าที่การงานชัดเจนไมํซ้ าซ๎อน  
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 6. เป็นคูํมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน  
 8. ให๎ผู๎ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได๎  
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน  
 10. ผู๎บังคับบัญชาได๎ทราบขั้นตอนและสายงานท าให๎บริหารงานได๎งํายขึ้น  
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได๎  
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมํท่ีจะรับได๎งํายขึ้นและตรงมากขึ้น  
 13. ท าให๎บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให๎เหมาะสมยิ่งข้ึนได๎  
 14. ยุติความขัดแย๎งและเสริมสร๎างความสัมพันธ์ในการประสานระหวํางหนํวยงาน  
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหนํวยงานได๎  
 16. เป็นข๎อมูลในการสร๎างฐานข๎อมูลของบริษัทตํอไปนี้  



 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตํอไปนี้  
 18. การวิเคราะห์คําใช๎จํายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหนํวยงานได๎  
 19. ผู๎บังคับบัญชาบริหารงานได๎สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสํวนรํวมส าหรับผู๎บังคับบัญชาคนใหมํในการรํวมกันเขียนคูํมือ  

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ได๎รับทราบภาระหน๎าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  
 2. ได๎เรียนรู๎งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข๎ามาท างานใหมํ/หรือผู๎บังคับบัญชาที่มีตํอตนเองชัดเจน  
 3. ได๎ทราบความหวัง ( Expectation) ของผู๎บังคับบัญชาที่มีตํอตนเองชัดเจน 
 4. ได๎รับรู๎วําผู๎บังคับบัญชาจะใช๎อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 5. ได๎เข๎าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนํวยงาน  
 6. สามารถชํวยเหลืองานซึ่งกันและกันได๎  
 7. เข๎าใจหัวหน๎างานมากข้ึน ท างานด๎วยความสบายใจ  
 8. ไมํเก่ียงงานกัน รู๎หน๎าที่ของกันและกันท าให๎เกิดความเข๎าใจที่ดีตํอกัน  
 9. ได๎ทราบจุดบกพรํองของงานแตํละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได๎  
 10. ได๎เรียนรู๎งานของหนํวยงานได๎ท้ังหมด ท าให๎สามารถพัฒนางานของตนเองได๎  
 11. มีข้ันตอนในการท างานที่แนํนอน ท าให๎การท างานได๎งํายขึ้น  
 12. รู๎จักวางแผนการท างานเพ่ือให๎ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 13. สามารถใช๎เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา  
 14. สามารถแบํงเวลาให๎กับงานตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  
 15. รู๎ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให๎การประสานงานงํายขึ้น  
 16. ได๎เห็นภาพรวมของหนํวยงานตําง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข๎าใจงานมากขึ้น  
 17. สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ๎างอิง  
 18. ได๎รับรู๎วําตนเองต๎องมีการพัฒนาอะไรบ๎างเพื่อให๎ได๎ตามคุณสมบัติที่ต๎องการ  
 19. ได๎เรียนรู๎และรับทราบวําเพ่ือนรํวมงานท าอะไร เข๎าใจกันและกันมากขึ้น  
 20. ได๎รับรู๎วํางานที่ตนเองท าอยูํนั้นส าคัญตํอหนํวยงานอยํางไร เกิดความภาคภูมิใจ  

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารสํวนต าบล มีชื่อยํอเป็นทางการวํา อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได๎โดยไมํรวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณท่ีลํวงมาติดตํอกันสามปีเฉลี่ยไมํต่ ากวําปีละหนึ่งแสนห๎าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารสํวนต าบล ทั้งสิ้น 5,335 แหํง) 
 
รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบด๎วย สภาองค์การบริหารสํวนต าบล และนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน
หมูํบ๎านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในแตํละหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนั้น 



กรณีท่ีเขตองค์การบริหารสํวนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมูํบ๎านให๎มีสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลจ านวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมูํบ๎านให๎มีสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล หมูํบ๎านละสามคน 
  2. องค์การบริหารสํวนต าบลมีนายกองค์การบริหารสํวนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให๎มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด๎วยนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล 1 คน และให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแตํงตั้งรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกวํา 
ผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
  2. มีหน๎าที่ต๎องท าตามมาตรา 67 ดังนี้  
   - จัดให๎มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก  
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   - ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ  
   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   - สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุและพิการ  
   - คุ๎มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
   - ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  
  3. มีหน๎าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้  
   - ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
   - ให๎มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  
   - ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
   - ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ  
   - ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
   - สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
   - บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพ  
   - การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน  
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
   - ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือ และทําข๎าม  
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
   - การทํองเที่ยว  



   - การผังเมือง  

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให๎ อบต.มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
  2. การจัดให๎มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า  
  3. การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และท่ีจอดรถ  
  4. การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืน ๆ  
  5. การสาธารณูปการ  
  6. การสํงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
  7. คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  
  8. การสํงเสริมการทํองเที่ยว  
  9. การจัดการศึกษา  
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส  
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
  12. การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูํอาศัย  
  13. การให๎มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ  
  14.การสํงเสริมกีฬา  
  15. การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  16. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรการพัฒนาท๎องถิ่น  
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  20. การให๎มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล  
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
  22. การจัดให๎มี และควบคุมการฆําสัตว์  
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
  25. การผังเมือง  
  26. การขนสํง และการวิศวกรรมจราจร  
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
  28. การควบคุมอาคาร  
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  30. การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  



 
 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 สํวนที่ 3 เรื่องอ านาจหน๎าที่
ขององค์การบริหารสํวนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให๎ "องค์การบริหารสํวนต าบล ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได๎วํา เป็นกรอบภาระหน๎าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหํงอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 วําด๎วยการปกครองท๎องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติวํา "องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ยํอมมีหน๎าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น" และ "องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ยํอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
ที่อยูํในเขตพ้ืนที่ตน เพื่อการสํงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน๎าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด๎านเศรษฐกิจ (รวมถึงการสํงเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด๎านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสํงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยูํใน
บทบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน๎าที่ที่ต๎องท า และอาจท า 
   1. องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) มีหน๎าที่ต๎องท าในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ดังตํอไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ  
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (5) สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (6) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุและพิการ  
   (7) คุ๎มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
 
   (9) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให๎
ตามความจ าเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช๎ข๎อความใหมํแทนแล๎ว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
  3. องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) อาจท าให๎เขตองค์การบริหารสํวนต าบล ดังตํอไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
   (2) ให๎มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน  
   (3) ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  



   (4) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ  
   (5) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
   (6) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
   (7) บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพ  
   (8) การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน  
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
   (10) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือ และทําข๎าม  
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
   (12) การทํองเที่ยว  
    (13) การผังเมือง  
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของต าบล 

............................................................... 
ข้อมูลพื้นฐานต าบลตองปิด 
 1. ที่ตั้ง 
            ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่วําการอ าเภอ               
น้ าเกลี้ยง  ตั้งอยูํหมูํที่ 1 ต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทางหํางจากอ าเภอ                     
น้ าเกลี้ยง ประมาณ  12 กิโลเมตร อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของจังหวัดศรีสะเกษ ระยะหํางจากจังหวัด               
ศรีสะเกษ ประมาณ  25  กิโลเมตร  
 2. เนื้อที ่
            องค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด มีพ้ืนที่ประมาณ 34.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 21,750  ไรํ 
3. ภูมิประเทศ 
            สภาพพ้ืนที่ทั่วไปสํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบลุํม  เหมาะส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  ล าน้ าที่
ส าคัญได๎แกํ ล าห๎วยทาและล าห๎วยกระเดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินรํวนปนทราย  ความอุดมสมบูรณ์ของ                 
ดินปานกลาง 
4. อาณาเขต 

ทิศเหนือ       ติดตํอ   ต าบลจาน และต าบลผักแผว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต ๎          ติดตํอ   ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง ต าบลต าแย อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดตํอ   ต าบลน้ าเกลี้ยง  ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก    ติดตํอ   ต าบลจาน  ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ    

 
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด โดยย่อ 

                   องค์การบริหารสํวนต าบลองค์การบริหารสํวนต าบลตองปิดจัดตั้งขึ้นโดย ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง ด าเนินการตามภารกิจ ในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนความต๎องการ ความไมํมี
ความไมํรู๎ของชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน๎าที่ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยการจัดท าเป็นแผนพัฒนาต าบล ๔ ปี 



(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ คํานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท๎องถิ่น แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู๎บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต๎องการของประชาคมและชุมชน มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยพิจารณาความสอดคล๎องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด 
วิสัยทัศน์ และการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตํางๆ เพื่อจัดท าเป็น
รายงานการติดตามและประเมิน ซึ่งจะท าให๎เห็นภาพรวมความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ตํางๆ ที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลตองปิดประกอบด๎วย 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด๎านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด๎านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด๎านการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในมาตรฐานที่ดี    
ได๎มาตรฐานสากล 

วิสัยทัศน ์
 “องค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด " ท๎องถิ่นนําอยูํ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ ทวีการ 
สํงเสริมอาชีพ เรํงรีบดูแลการศึกษา มีการคมนาคมสะดวก " 
 
 
พันธกิจ 
 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด มีดังนี้  
  1. พัฒนา กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนนและทางเท๎าให๎ครอบคลุมพ้ืนที่  
 2. กํอสร๎างระบบจ าหนํายน้ าประปาให๎เพียงพอได๎มาตรฐานและท่ัวถึง  
 3. สนับสนุนการศึกษาให๎เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคูํกับการสํงเสริมจริยธรรมและการมีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมหํางไกลยาเสพติด 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎มีความรู๎ด๎านสุขภาพ สํงเสริมสวัสดิการให๎แกํประชาชน 
  5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



  6. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎ด ารงอยูํสืบตํอไป  
  7. จัดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาและการบริการสาธารณะ จัดการแก๎ไขปัญหา
ของชุมชน 
  8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได๎ให๎มีประสิทธิภาพ มีความโปรํงใสและเป็น
ธรรม 
  9. จัดตั้งศูนย์การบริการรํวม เพื่อบริการประชาชนให๎สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  10. สํงเสริมให๎มีการบริการข๎อมูลขําวสารด๎านอินเตอร์เนตให๎กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันตตํอ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 องค์การบริหารสํวนต าบลตองปิดได๎ก าหนดจุดมุํงหมายการพัฒนา ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพคน มุํงพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได๎รับการพัฒนาทั้ง
ด๎านรํางกายและจิตใจ ความรู๎ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายเพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพให๎กับตนเองที่จะน าไปสูํความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม รวมทั้งการลดรายจํายด๎านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว การสนับสนุนให๎ประชาชนสนใจในการเลํนกีฬา 
สํงเสริมให๎ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาทุกระดับ การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์
การศึกษา ทุนการศึกษา การสนับสนุนโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ หมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ สํงเสริมให๎
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต เพื่อให๎สังคมได๎อยูํกันด๎วยความสงบสุข การให๎ความส าคัญในด๎าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎มีความสมดุลและยั่งยืน มุํงสํงเสริมให๎
ประชาชนมีรายได๎เสริม พัฒนาปรับปรุงผิวจราจรให๎สะดวกแกํการเดินทาง ขนสํงสินค๎า การสํงเสริมโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  3. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สํงเสริมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมตํอการด ารง
คุณภาพชีวิตที่ดีไมํเป็นภัยคุกคามตํอระบบนิเวศ 
 4. การพัฒนาคุณภาพองค์กร สํงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาความรู๎/เพ่ิมคุณภาพการท างาน/สวัสดิการ
ให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล สนับสนุนได๎มีการศึกษาท่ีสูงขึ้น สนับสนุนให๎พนักงานเข๎ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือสามารถน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนางาน และพัฒนาท๎องถิ่น การพัฒนาในด๎านการให๎บริการประชาชน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว โปรํงใส และเป็นธรรม 

5. การพัฒนาคุณภาพองค์กร สํงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาความรู๎/เพ่ิมคุณภาพการท างาน/
สวัสดิการให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล สนับสนุนได๎มีการศึกษาท่ีสูงขึ้น สนับสนุนให๎พนักงานเข๎ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือสามารถน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนางาน และพัฒนาท๎องถิ่น การพัฒนาในด๎านการให๎บริการประชาชน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว โปรํงใส และเป็นธรรม 
  
 



 
 
 
 
 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอยํางหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช๎ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะท้ังผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานตํางจะได๎รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช๎
รํวมกัน ผู๎บริหารจะมีเครื่องมือชํวยควบคุมให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ การมอบหมายหน๎าที่
และการสั่งการสามารถท าได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนําเชื่อถือ 
เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู๎บริหารสามารถชี้แจงให๎ผู๎ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได๎โดยงานใน
สํวนของผู๎ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว๎ถือเป็นสิ่งที่ท๎าทายที่ท าให๎เกิดความมํุงมั่นที่จะไปให๎ถึงเปูาหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต๎องมากขึ้น เนื่องจากผู๎ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อน าไปสูํมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู๎ปฏิบัติงานและผู๎บริหารองค์การได๎รวมกันก าหนดไว๎เพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญก๎าวหน๎าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีสํวนท าให๎การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่วางไว๎ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวข๎องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแตํการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตํงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให๎บุคคลพ๎นจากงาน 
ทั้งนี้เพ่ือให๎องค์การได๎คนดีมีความรู๎ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได๎บุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลําวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต๎องสร๎างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ขึ้นมาใช๎ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได๎จาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเป็นข๎อมูลที่องค์การน าไปใช๎ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนํง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย๎าย การให๎พักงาน และการให๎พ๎นจากงานโดยทั่วไปแล๎ว การที่จะท าให๎การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด าเนินไปอยํางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได๎นั้น องค์การมักจะสร๎างเครื่องมือประกอบอีกสํวนหนึ่งขึ้นมา
ใช๎ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต๎องใช๎ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( Performance 
Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช๎เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหวํางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยํางเดียวกัน โดยองค์การ
ต๎องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว๎เป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนกํอนแล๎ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได๎ก าหนดไว๎ 



  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าวํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน ได๎ให๎ความหมายวําเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวํา
เป็นเกณฑ์ที่นําพอใจหรืออยูํในระดับที่ผู๎ปฏิบัติงานสํวนใหญํท าได๎ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎บังคับบัญชากับผู๎ใต๎บังคับบัญชาในงานที่ต๎องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด๎าน ด๎วยกัน อาทิ ด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คําใช๎จํายหรือพฤติกรรมของ
ผู๎ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต๎องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให๎สํวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยํางเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตําง ๆ ของหนํวยงาน 
  2. เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น
เครื่องมืออยํางหนึ่งในการสร๎างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุํงไปสูํการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพื่อให๎การท างานของสํวนราชการได๎มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได๎ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข๎อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได๎รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช๎ก็พบวํามีด๎วยกันหลายประการ ไมํวําจะเป็นทางด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร๎างแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได๎กับท่ีควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให๎เกิดผลได๎มากขึ้น และชํวยให๎มีการฝึกฝนตนเองให๎เขาสูํมาตรฐานได๎ 
  2. ด๎านการสร๎างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให๎เราเกิดความมุํงม่ันไปสูํมาตรฐาน
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู๎สึกท๎าทายผู๎ปฏิบัติงานที่มุํงความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู๎ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด๎านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบวําผลงานที่มีคุณภาพ
จะต๎องปฏิบัติอยํางไร ชํวยให๎ไมํต๎องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให๎มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู๎ปฏิบัติงาน และชํวยให๎สามารถพิจารณาถึงความค๎ุมคําและเป็นประโยชน์ตํอการเพิ่ม
ผลผลิต 
  4. ด๎านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องท่ีผู๎บังคับบัญชาใช๎ควบคุม การ
ปฏิบัติงานผู๎บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน๎าที่และสํงผํานค าสั่งได๎งํายขึ้น ชํวยให๎สามารถด าเนินงานตาม
แผนงํายขึ้นและควบคุมงานได๎ดีข้ึน 
  5. ด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชํวยให๎การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไมํให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด๎วยความรู๎สึกการเปรียบเทียบ ผล



การปฏิบัติงานที่ท าได๎กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได๎ดี
ขึ้น 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแตํละต าแหนํงมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด๎วย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดไว๎ลํวงหน๎าวําต๎องการผลงานลักษณะใดจากต าแหนํงนั้น ไมํ
วําจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดที่ตั้งไว๎ต๎องไมํขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข๎อบังคับของหนํวยงานหรือองค์การ 
  3. ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผู๎บังคับบัญชา หัวหน๎าหนํวยงานทุกหนํวยงานและผู๎ปฏิบัติงานใน
ต าแหนํงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข๎อตกลงรํวมกัน 
  4. ชี้แจงและท าความเข๎าใจกับผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว๎ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล๎วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว๎  
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก๎ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ใหมํตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได๎แกํ เกณฑ์ด๎านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดวํางานต๎องมีปริมาณเทําไร และควรจะใช๎
เวลาปฏิบัติมากน๎อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชํนนี้จะไมํสามารถก าหนดมาตรฐานด๎วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ๎
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดวําผลงานที่ปฏิบัติได๎นั้นควรมีคุณภาพดีมากน๎อยเพียงใด โดยสํวนใหญํ
มักก าหนดวําคุณภาพของงานจะต๎องมีความครบถ๎วน ประณีต ถูกต๎องเชื่อถือได๎ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหนํงไมํสามารถก าหนดมาตรฐานด๎วย
คุณภาพหรือปริมาณ แตํเป็นงานที่ต๎องปฏิบัติโดยการใช๎บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยํางประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต๎องแสดงออกไว๎ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชํวยให๎
ผู๎ปฏิบัติงานทราบวําต๎องปฏิบัติอยํางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมอาจสํงผลเสียตํอภาพลักษณ์ของ
องค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนรํวมงานอยํางไรก็ตาม เพ่ือให๎การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหนํงงานตําง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎ท าหน๎าที่ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต๎องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต๎องเป็นมาตรฐานที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายสามารถยอมรับได๎
โดยทั้งผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาเห็นพ๎องต๎องกันวํามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได๎ตามที่ก าหนดไว๎ ลักษณะงานที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐานต๎องสามารถวัดได๎เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหนํวยอื่น 
ๆ ที่สามารถวัดได๎มีการบันทึกไว๎ให๎เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพรํให๎เป็นที่รับรู๎และเข๎าใจตรงกัน และสุดท๎าย



มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว๎ต๎องสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ทั้งนี้ต๎องไมํเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู๎ปฏิบัติงาน
ไมํสามารถปฏิบัติได๎ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนํวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมํหรื
อน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎มาใช๎ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารสํวนต าบลมีสภาต าบลอยูํในระดับสูงสุดเป็นผู๎ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งเป็นผู๎ใช๎อ านาจบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบลและมี
พนักงานประจ าที่เป็นข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นหัวหน๎า
งานบริหารภายในองค์กรมีการแบํงออกเป็นหนํวยงานตําง ๆ ได๎เทําท่ีจ าเป็นตามภาระหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลแตํละแหํงเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอยูํ เชํน 

 - ส านักงานปลัด- กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองคลัง  - กองชําง  
   - หนํวยตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด 
 มีภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท ารํางข๎อบัญญัติและ

ข๎อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล คณะผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎าง พนักงานจ๎างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข๎อพิพาทตําง ๆ งาน

ส านักงานปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

งานกิจการสภา อบต. งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

งานเสริมการเกษตร 



สํงเสริมการเกษตร การทํองเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให๎ค าปรึกษาในหน๎าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสํวนต าบลทั้งหมด การด าเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตําง ๆ รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติ ราชการของสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบล
ให๎เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข๎องโดยแบํงงานหลักภายในออกเป็น 7 งาน คือ 

 
 
 
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสารบรรณ  
 - งานตรวจสอบภายใน  
 - งานบริหารงานบุคคล  
 - งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร  
 - งานประชาสัมพันธ์  
 - งานอาคารสถานที่  
 - งานรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี  
 - งานเกี่ยวกับระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภาฯ  
 - รายงานการประชุมสภา อบต.  
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต.  
 - รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ  
 - งานอ านวยการและประสานราชการ  
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.  
 - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  
 - งานข๎อมูลการเลือกตั้ง  
 - งานชุมชนสัมพันธ์  
 - งานสํงเสริมและสนับสนุนความรู๎และวิชาการแกํสมาชิกสภา อบต.  
 - งานคุ๎มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา  
 - งานวิชาการ  
 - งานงบประมาณ  
 - งานข๎อมูลขําวสารของทางราชการ  
 - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร  
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
 - งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณ  
 - งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล  



 - งานประสานโครงการฝึกอบรม  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานกฎหมายและคดี  
 - งานนิติกรรมและสัญญาตําง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
 - งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง  
 - งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์และอุทธรณ์  
 - งานระเบียบการคลัง  
 - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  
 - งานข๎อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารสํวนต าบลตากแดด  
 - งานให๎ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกํเยาวชน  
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยราชการ  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานอ านวยการ  
 - งานปูองกันสาธารณภัย  
 - งานชํวยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร๎อนของราษฎรผู๎ประสบภัย  
 - งานกู๎ภัย  
5. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภาฯ  
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต.  
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.  
 - งานเลือกตั้งเก่ียวกับสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
 - งานสํงเสริมและสนับสนุนความรู๎และวิชาการแกํสมาชิกสภา อบต.  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
6. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  งานการวางแผนอัตราก าลังคน 
 - งานการสรรหาบุคลากร  
 - งานการเลื่อนต าแหนํง/แตํงตั้ง  
 - งานการพัฒนาบุคลากร  
 - งานระบบสวัสดิการ  
 - งานระบบจริยธรรมและวินัย  
7. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสวัสดิการสังคม  
 - งานสังคมสงเคราะห์  
 - งานพัฒนาชุมชน  
 - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  



 - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  
 - งานสํงเสริมอาชีพและข๎อมูลแรงงาน  
 - งานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 

โครงสร๎างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 
 
กองคลัง 
 มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจําย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ

หักภาษีเงินได๎และน าสํงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได๎ประเภทตํางๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน 
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได๎ - รายจําย งานจัดเก็บรายได๎และ
พัฒนารายได๎ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาองค์การบริหารสํวนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย โดยแบํงงานหลักภายใน
ออกเป็น 4 งาน ประกอบด๎วย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรับเงินและเบิกจํายเงิน  
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน  
 - งานเก็บรักษาเงิน  
 - งานรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจําย ประจ าปี  
 - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน  
 - งานการบัญชี  
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจํายเงิน  

งานการเงินและ
บัญชี 

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 



 - งานงบการเงินและงบทดลอง  
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสํวนราชการและบัญชีรายได๎แผํนดิน  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชําและรายได๎อ่ืน ๆ  
 - งานพัฒนาปรับปรุงรายได๎ งานควบคุมกิจการค๎าและคําประกัน  
 - งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎  
 - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค๎า  
 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
 - งานการน าสํงเงินรายได๎  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
 - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา การซํอมแซม  
             และการบ ารุงรักษา) 
 - งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ  
 - งานการเก็บเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เก่ียวข๎องกับพัสดุ  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  

โครงสร๎างกองชําง 

 

 

 

 

 

 
กองช่าง 
 มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานกํอสร๎าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง งาน
แผนงานด๎านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมายโดยมีการแบํงงานหลักภายในประกอบด๎วย  

งานก่อสร้าง 
งานประสาน

สาธารณูปโภค 
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

งานผังเมือง 



 1. งานกํอสร๎าง มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานกํอสร๎างและบูรณาการ 
  - งานกํอสร๎างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ า และโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ  
  - งานกํอสร๎างและบูรณะโครงการพิเศษ 
  - งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
  - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานควบคุมการกํอสร๎างถนน สะพาน รางระบายน้ า และโครงสร๎างพ้ืนฐานอื่นๆ  
  - งานธุรการประจ าสํวนโยธา 
  - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
  - งานจัดท าบันทึกข๎อมูลทางด๎านการกํอสร๎าง 
  - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
  - งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
  - งานออกแบบ  
 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ า 
  - งานจัดตกแตํงสถานท่ี  
 4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานส ารวจและแผนที่ 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  - งานอ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 

โครงสร๎างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

 
 
 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การ
วัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียนการวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสํงเสริม
การศึกษาการใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา สํงเสริมการวิจัยการวางโครงการ 
ส ารวจ เก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรํการศึกษาและปฏิบัติหน๎าที่อื่น ที่เก่ียวข๎อง และแบํงงานหลักภายในออกเป็น 
2 งานดังนี้ คือ 

 1. งานบริหารงานการศึกษา 
             - งานบริหารวิชาการ 
            - งานนิเทศการศึกษา 
             - งานนิเทศการศึกษา 
            - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานสํงเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
   - งานสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
  - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท๎องถิ่น 
   - งานสันทนาการ   
  - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2548 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องด าเนินการวางแผนพัฒนาโดยให๎องค์การบริหารสํวนต าบลต๎อง
มีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล  3 ปีเป็นประจ าทกุปีซึ่งการปรับปรุงแผนจะต๎องน าข๎อมูลที่ได๎จากการจัดประชุม
ประชาคมหมูํบ๎านประชาคมต าบลปัญหาความต๎องการท๎องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที ่ 11 นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบและให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
  เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลตากแดดได๎ท าข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุง
แผนพัฒนาต าบล 3 ปีเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลตองปิดและเป็นเครื่องมือของผู๎บริหารในการวางกรอบการท างาน
การพัฒนาต าบลตํอไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี กลําวคือ องค์การบริหาร
สํวนต าบลใช๎การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี เพื่อที่
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนสามปี 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตําง ๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจํายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเม่ือได๎รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 

(ปฏทิิน 
การท างาน) 

ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่ายอปท. 

  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจํายประจ าปี 
  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลา  
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจําย
ประจ าป ี

สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 



 

 

 

 

 

Work  Flowกระบวนงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ* 
(ต าแหนํง/กลุํม/ฝุาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน๎า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข๎อมูล/ปัญหา/
ความต๎องการจาก

ประชาคมหมูํบ๎านเพ่ือ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน๎า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท ารํางแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน๎า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน๎า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  
 
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน๎า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช๎ 
 
 
 

มิ.ย. ผู๎บริหารท๎องถิ่น 



 การใช๎สัญลักษณ์ตําง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให๎เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์กํอน - 
หลัง ของแตํละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการชํวยท าความเข๎าใจกระบวนการท างานที่งํายขึ้น
และแสดงให๎เห็นภาพความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

ความหมายสัญลักษณ์ 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.  ประชาคมหมู่บ้าน 
 

2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับต าบล 

 

4.  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

6.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 
 

8.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

10.  นายอ าเภออนุมัติ 

11.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

12.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ  

-จัดท าเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตั ิ

แสดงถึงทิศทางหรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

 
จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 

 

 

 

 

 

 



13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ  

-  เสนอโครงการ 
 

 

 

 

บทที่  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได๎มีมาตรการเน๎นหนักเก่ียวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข๎าราชการ
ในการท างานโดยเน๎นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให๎บริการประชาชน  
ส าหรับหนํวยงานที่มีหน๎าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชํน  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน  เป็นต๎น 
 ส าหรับค าวํา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว๎  เชํน  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต " หมายความวําเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู๎อื่น 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก๎ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  "ทุจริตตํอหน๎าที่ " หมายความวํา ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติ
อยํางใดในต าแหนํงหรือหน๎าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติอยํางใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให๎ผู๎อื่นเชื่อวํามี
ต าแหนํงหรือหน๎าที่ทั้งที่ตนมิได๎มีต าแหนํงหรือหน๎าที่นั้น  หรือใช๎อ านาจในต าแหนํงหรือหน๎าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได๎โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู๎อื่น 
 ในสํวนของการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติวํา  การปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท า
ผิดวินัยอยํางร๎ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลํออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข๎าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน๎าที่ราชการที่ต๎องปฏิบัติราชการ  ผู๎มีหน๎าที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยูํในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได๎  ในกรณีที่ไมํมีกฎหมายบังคับไว๎โดยเฉพาะวําต๎องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
นั้นไมํจ าเป็นจะต๎องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได๎  
การพิจารณาวํามีหน๎าที่ราชการหรือไมํ  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน๎าที่ไว๎เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุวําผู๎ด ารงต าแหนํง
ใดเป็นพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องใด 



 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหนํง  ที่  ก.พ.จัดท า  
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู๎บังคับบัญชา  
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข๎าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน๎าที่ราชการที่ตนต๎องรับผิดชอบ เชํน 
ก.พ. ได๎พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมํมีหน๎าที่รับสํงเงินแตํได๎รับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผู๎มีหน๎าที่รับสํงเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใชํรับฝากเงินฐานะสํวนตัว  แตํมีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทาง
ราชการเพ่ือน าไปสํงลงบัญชีโดยได๎เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวํา  "ได๎รับเงินไปแล๎ว "  เชํนนี้  ก.พ.วินิจฉัยวําประจ า
แผนกผู๎นั้นมีหน๎าที่ราชการที่ต๎องน าเงินสํงลงบัญชี  เมื่อไมํน าเงินสํงลงบัญชีและน าเงินไปใช๎สํวนตัวถือเป็นการทุจริต
ตํอหน๎าที่ราชการ 
 2.ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ  
 "ปฏิบัติหน๎าที่ราชการ" หมายความวํา  ได๎มีการกระท าลงไปแล๎ว 
 "ละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ" หมายความวํา  มีหน๎าที่ราชการที่ต๎องปฏิบัติแตํผู๎นั้นไมํปฏิบัติหรืองดเว๎น
ไมํกระท าการตามหน๎าที่  การที่ไมํปฏิบัติหรืองดเว๎นไมํกระท าการตามหน๎าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตตํอหน๎าที่
ราชการก็ตํอเมื่อได๎กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไมํปฏิบัติการตามหน๎าที่  โดยปราศจากอ านาจหน๎าที่จะอ๎างได๎ตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข๎อบังคับ  แตํถ๎าเป็นเรื่องปลํอยปละ  ละเว๎นก็ยังถือไมํได๎วําเป็นการละเว๎นการปฏิบัติ
หน๎าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตตํอหน๎าที่ราชการสํวนจะเป็นความผิดฐานใดต๎องพิจารณาข๎อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความวํา  ไมํเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู๎บังคับบัญชา  มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎ประโยชน์ที่มิควรได๎  
 "ผู๎อื่น"  หมายถึงใครก็ได๎ที่จะได๎รับประโยชน์จากการที่ราชการผู๎นั้นปฏิบัติ  หรือไมํปฏิบัติหน๎าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์ "หมายถึง  สิ่งที่ได๎รับอันเป็นคุณแกํผู๎ได๎รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อยํางอ่ืนที่มิใชํ
ทรัพย์สิน  เชํน  การได๎รับบริการ  เป็นต๎น 
 "มิควรได"๎  หมายถึง  ไมํมีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได๎รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน๎าที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาวําการกระท าใดเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการหรือไมํนั้นจะต๎อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู๎กระท าด๎วยวํามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร๎ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน๎าที่
ราชการหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมุํงที่จะให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับประโยชน์ที่มิควรได๎ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได๎วํา  ข๎าราชการผู๎อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเม่ือวันที่  
21  ธันวาคม  2536  วําการลงโทษผู๎กระท าผิดวินัยฐานทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจาก
ราชการ   การน าเงินที่ทุจริตไปแล๎วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไมํเป็นเหตุลดหยํอนโทษ  ตามนัยหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และ
ด าเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ๎าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให๎
เกิดความเสียหายแกํผู๎หนึ่งผู๎ใดหรือปฏิบัติละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แหํงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งต๎องระวางโทษจ าคุกตั้งแตํหนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแตํสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 หากข๎าราชการผู๎ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต๎องถูก ลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและ
ยึดทรัพย ์ ดังนั้น  ข๎าราชการทุกคนควรพึงละเว๎นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการโดยเห็นแกํประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส าคัญ  ให๎สมกับการเป็นข๎าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 องค์การบริหารสํวนต าบลตากแดด  ได๎เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว๎นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท าให๎เกิดผลกระทบและความเสียหายตํอพ่ีน๎องประชาชนทั้งทางอ๎อมและทางตรง  ท าให๎ผลประโยชน์ไมํตก



ถึงมือประชาชนอยํางแท๎จริง  องค์การบริหารสํวนต าบลตากแดดมีเจตนารมณ์รํวมกันในการด าเนินงานให๎เกิดความ
โปรํงใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได๎เพ่ือให๎องค์กรเป็นหนํวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให๎เกิดผล
ตามเปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ตํอประชาชนในพื้นท่ีอยํางแท๎จริง 
 ความส าเร็จหรือล๎มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูํกับการบริหารงาน  กลําวคือการ
บริหารงานที่ดีจะชํวยให๎การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแตํละ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน  และในทางตรงข๎ามแม๎วําการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว๎ดี  มีความ
เป็นไปได๎ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแตํถ๎าการบริหารจัดการไมํดี  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไมํสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได๎ 
 
 
 
 

 

 องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นคํานิยมหลัก  ดังนี้  

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตํอประสานงานระหวํางสํวนราชการด๎วยกัน  ให๎สํวนราชการแตํละแหํงจัดท าแผนภูมิข้ันตอน
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องในแตํละขั้นตอนเปิดเผยไว๎  ณ  ที่ท าการของสํวน
ราชการและในระบบเครือขํายสารสนเทศของสํวนราชการ  เพื่อให๎ประชาชนหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎าตรวจดูได๎ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการ มาตรา 33 ให๎สํวนราชการจัดให๎มีการทบทวนภารกิจ
ของตนวําภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได๎ด าเนินการตํอไปหรือไมํ  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความค๎ุมคําของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน 
 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต๎องการของประชาขนมาตรา 37  ในการ
ปฏิบัติราชการที่เก่ียวข๎องกับการบริการประชาชนหรือติดตํอประสานงานในระหวํางสํวนราชการด๎วยกัน  ให๎สํวน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จของงานแตํละงานและประกาศให๎ประชาชนและข๎าราชการทราบเป็นการทั่วไป  
สํวนราชการใดมิได๎ก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวํางานนั้น  มีลักษณะที่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จได๎  หรือสํวนราชการได๎ก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จไว๎  แตํ ก.พ.ร. เห็นวําเป็นระยะเวลาที่
ลําช๎าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล๎วเสร็จให๎สํวนราชการนั้นต๎องปฏิบัติก็ได๎  มาตรา 42  เพ่ือให๎การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให๎สํวนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  
ข๎อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช๎บังคับกับสํวนราชการอ่ืน  มีหน๎าที่ตรวจสอบวํากฎ  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หรือ
ประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือกํอให๎เกิดความยุํงยาก  ซ้ าซ๎อน  หรือความลําช๎า  ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของสํวน
ราชการอ่ืนหรือไมํ  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสมโดยเร็วตํอไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่อง

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 



ใด ๆ โดยปกติให๎ถือวําเป็นเรื่องเปิดเผย  เว๎นแตํกรณีมีความจ าเป็นอยํางยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชน  หรือการคุ๎มครองสิทธิสํวน
บุคคล  จึงให๎ก าหนดเป็นความลับได๎เทําท่ีจ าเป็น 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให๎มีการประเมินผลตาม  
มาตร 9 (3) แล๎ว  ให๎สํวนราชการจัดให๎มีคณะผู๎ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให๎บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ  ความ
คุ๎มคําในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข๎าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให๎สํวนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข๎าราชการผู๎นั้นในต าแหนํงที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หนํวยงานที่ข๎าราชการผู๎นั้น
สังกัดได๎รับจากการปฏิบัติงานของข๎าราชการผู๎นั้น 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  พ.ศ.2558 

 ข๎อ  5  ข๎าราชการการเมืองท๎องถิ่น  มีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
สํวนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให๎บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต๎อง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นคํานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ  
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน  และไมํมีผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  
  5)  การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมํเลือกปฏิบัติ  
  6)  การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน  ถูกต๎อง  และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง  
  7)  การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรํงใส  และตรวจสอบได๎  
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  พ.ศ.
2558 

 ข๎อ  5  ข๎าราชการการเมืองท๎องถิ่นมีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
สํวนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต๎องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นคํานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ  
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน  และไมํมีผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 



  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  
  5)  การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมํเลือกปฏิบัติ  
  6)  การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน  ถูกต๎อง  และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง  
  7)  การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรํงใส  และตรวจสอบได๎  
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  พ.ศ.2558 
 ข๎อ  3  ข๎าราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล ตองปิดทุกคน  มีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์สํวนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต๎องยึดมั่นในคํานิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ  
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน  และไมํมีผลประโยชน์ทับ
ซ๎อน 
  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  
  6)  การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมํเลือกปฏิบัติ  
  7)  การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน  ถูกต๎อง  และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง  
  8)  การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรํงใส  และตรวจสอบได๎  
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
  10) การสร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  รํวมกัน  พัฒนาชุมชน
ให๎นําอยูํคํูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดล๎อมให๎สอดคล๎องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด   ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

 องค์การบริหารสํวนต าบล ตองปิด  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน๎าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  การด าเนินการด๎านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได๎การ
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  
จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท๎องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉะนั้น  เพื่อ
เป็นการสร๎างจิตส านึกของข๎าราชการให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปรํงใส  
และเป็นธรรม  จึงสมควรให๎มีข๎อบังคับวําด๎วยจรรยาข๎าราชการองค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด 

 องค์การบริหารสํวนต าบลตากแดด  จึงได๎ก าหนดข๎อบังคับจรรยาข๎าราชการองค์การบริหารสํวนต าบล ตอง
ปิด  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  และพนักงานจ๎าง  ให๎มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว๎ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข๎าราชการ  อันจะท าให๎
ได๎รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว๎ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ  



  1.1  ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต  
  1.2  ใช๎ทรัพยากรขององค์กรอยํางประหยัด  และโปรํงใส  เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มก าลังความรู๎  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบตํอผลการกระท าของตนเอง  และมํุงมั่น  แก๎ไขเม่ือเกิดข๎อผิดพลาด  
 
 
 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให๎บริการแกํสํวนราชการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และประชาชนอยํางเทําเทียมกันด๎วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให๎ค าปรึกษาแนะน าแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎อยํางถูกต๎อง  รวดเร็ว  และครบถ๎วน  
 
 ข๎อ  3  การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  3.1  ปฏิบัติหน๎าที่โดยมุํงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให๎เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ตํอสํวนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุํงม่ันในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพ่ือให๎บรรลุภารกิจของหนํวยงาน  
  3.4  พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  
 
 ข๎อ  4  การปฏิบัติหน๎าที่อยํางเป็นธรรม  
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข๎อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม  
  4.2  ไมํมีอคติในการปฏิบัติหน๎าที่  
 
 ข๎อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอยํางมีเปูาหมาย  พร๎อมที่จะเผชิญตํอการเปลี่ยนแปลง  
  5.2  ใช๎จํายอยํางค๎ุมคํา  มีเหตุผล  และไมํฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง  
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู๎จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  
 ข๎อ  6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต๎อง  
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์สํวนรวมเหนือผลประโยชน์สํวนตน  
  6.2  กล๎าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต๎อง  
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํเพ่ือนข๎าราชการ  
 ข๎อ  7  ความโปรํงใส  และสามารถตรวจสอบได๎  
  7.1  เปิดเผยข๎อมูลขําวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
  7.2  พร๎อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตํอผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลตองปิด 



 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.) ได๎ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข๎าราชการ  พนักงานสํวนต าบล  และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งได๎
ประมวลขึ้นจากข๎อเสนอแนะของผู๎บริหารท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นโดยทั่วไปใช๎ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให๎ตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม  ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเปิดเผย  โปรํงใส  พร๎อมให๎ตรวจสอบ  
 3.  พึงให๎บริการด๎วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยํางคุ๎มคํา  
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู๎  ความสามารถ  และตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ  
 6.  พึงมีจรรยาบรรณตํอตนเอง  
 7.  พึงมีจรรยาบรรณตํอหนํวยงาน  
 8.  พึงมีจรรยาบรรณตํอผู๎บังคับบัญชา  ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาและผู๎รํวมงาน  
 9.  พึงมีจรรยาบรรณตํอประชาชนและสังคม  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 ภายใต๎พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุํงเน๎นการประเมินความโปรํงใสของ
หนํวยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได๎มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร๎อมด๎านข๎อมูลขําวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นสํวนที่สนับสนุนให๎
หนํวยงานภาครัฐได๎มีการเตรียมความพร๎อมด๎านข๎อมูลขําวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ  อันจะสํงให๎การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผํนดินและการใช๎สิทธิตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล๎องกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลที่ต๎องการสํงเสริมให๎ประชาชนมีโอกาสได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืน
ได๎อยํางกว๎างขวาง  ถูกต๎อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรํงใสหนํวยงานภาครัฐ  มี
ความส าคัญ  ตํอการบริหารจัดการที่มีคุณคําและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หนํวยงานภาครัฐได๎
ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได๎จากทุก
ฝุายรวมทั้งการให๎  การบริการแกํประชาชนบนพื้นฐานของความเทําเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรํงใสหนํวยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต๎  พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มีประโยชน์ทั้งตํอภาคประชาชน  และหนํวยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได๎รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข๎อมูล  ขําวสารและกระบวนการท างานอ่ืน ๆ 
จากเจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของราชการได๎อยําง  ถูกต๎องและรวดเร็ว  



 3)  สามารถตรวจสอบข๎อมูลขําวสารและกระบวนการท างานของหนํวยงานภาครัฐได๎  

 4)  มีความเข๎าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข๎อมูลสํวนบุคคลและสังคม  

 5)  สามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมในการ าเนินการในกิจกรรมตําง ๆ ของ หนํวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช๎
ชํองทางผําน พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข๎อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต๎พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล๎องกับความโปรํงใสที่แสดงให๎เห็นถึงข้ันตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได๎ท้ังในเชิงข๎อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช๎เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลําวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต๎พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หนํวยงานภาครัฐสามารถใช๎เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรํงใส  เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการรองรับการตรวจประเมินของหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพ่ือกิจการอื่น 

 5)  ได๎สํงเสริมให๎ประชาชนมีโอกาสได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต๎อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรํงใสของ
หนํวยงานภาครัฐ  ประกอบด๎วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปรํงใสของหนํวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารการมีสํวนรํวมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประกอบด๎วยเกณฑ์มาตรฐานความโปรํงใส 

 การสํงเสริมให๎ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรํงใสด๎าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได๎แกํ 

 1.  การจัดท าและเผยแพรํโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน  

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงาน  

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 5.  การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนํวยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรํงใสด๎านการให๎บริการแกํประชาชน 

 มาตรฐานความโปรํงใสด๎านการให๎บริการแกํประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของ
หนํวยงานภาครัฐที่สะท๎อนให๎เห็นถึงการท าหน๎าที่โดย  ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ



ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรํงใสด๎านการ
ให๎บริการแกํประชาชน  6  ประการ  ได๎แกํ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให๎บริการแกํประชาชน  
 2.  การให๎บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว๎โดยไมํมีการเลือกปฏิบัติ  
 3.  การเลือกใช๎ชํองทางการให๎บริการที่เหมาะสมกับการให๎บริการ  
 4.  การจัดให๎มีชํองทางและกลไกในการแก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียนของประชาชน  
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ  
 6.  การจัดท าระบบข๎อมูลทางสถิติและสรุปผลการให๎บริการแกํประชาชน  
 ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได๎และการสํงเสริมการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนํวยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข๎อมูลขําวสารและข้ันตอนการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก๎าวหน๎าใน
ด๎านข๎อมูลขําวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดคําของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรํงใสด๎านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให๎เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนํวยงานการ
จัดให๎มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของ
หนํวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรํงใส 
 ด๎านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได๎แกํ  
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  
 2.  การจัดให๎มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให๎มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนํวยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนํวยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความ
โปรํงใสด๎านการเปิดเผยและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการสํงเสริมสิทธิ
การเข๎าถึงการรับรู๎  ข๎อมูลขําวสารของราชการการจัดระบบและชํองทางการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารการพัฒนา
ศักยภาพของระบบข๎อมูลขําวสารเพื่อการบริหารความโปรํงใสและการจัดการความรู๎ของหนํวยงานซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงานที่มีความสอดคล๎องกับแผนงาน  งบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนํวยงาน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 



 1.  มีการก าหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสํวนงานภายในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน๎าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต๎ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน๎าที่ของแตํละสํวนงานภายใน  หนํวยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงานไปปฏิบัติในแตํละชํวงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหนํวยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหนํวยงานได๎มีการให๎บริการแกํ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว๎โดยไมํมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให๎บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย  เชํน  การบริการตามล าดับกํอน-หลัง หรือการให๎การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจ
หน๎าที่ของหนํวยงาน  เป็นต๎น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต๎องแกํประชาชนผู๎
มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให๎บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่หนํวยงานก าหนดไว๎วํามีหรือไมํมีการให๎บริการตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  อยํางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให๎บริการแกํประชาชน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให๎การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว๎  
 2.  มีการให๎การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 3.  มีการให๎บริการเรียงตามล าดับกํอน - หลัง  
 การที่หนํวยงานได๎มีการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให๎คุณให๎โทษและการจัดท ากิจกรรม
การเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนํวยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให๎โทษแกํบุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนํวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให๎รางวัลแกํบุคลากรท่ีมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน๎าที่ท้ังนี้เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมให๎บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให๎  คุณ  ให๎โทษ  และการสร๎างขวัญก าลังใจแกํบุคลากรใน
หนํวยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให๎คุณ/ให๎โทษแกํบุคลากรในหนํวยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานในภาพรวม  เพื่อให๎มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหนํวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหนํวยงานโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท๎อนให๎เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนํวยงานรวมทั้งมีการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎และมีการเผยแพรํ  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินให๎บุคลากร/สาธารณชนได๎รับทราบ 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหนํวยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน  
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหนํวยงาน  เชํน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหนํวยงาน 



 ก าหนดไว๎โดยจะต๎องมีการเผยแพรํผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานให๎เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานตามแผน  
ปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงาน 
 1.  พิจารณาจากชํองทางในการเผยแพรํผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  การจัดท า
รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร๎อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพรํผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎เป็นที่รับรู๎ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนํวยงานที่ศูนย์ข๎อมูลขําวสารของหนํวยงาน  และทางเว็บไซต์ของหนํวยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข๎อมูลที่ต๎องการ 
 
 
 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให๎มั่นใจวําการปฏิบัติงานได๎ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนด
ไว๎  หรือถ๎าจะให๎ความหมายที่ชี้ให๎เห็นถึงบทบาทของผู๎ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให๎กิจกรรมตํางๆ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎  จากความหมายดังกลําวจะเห็นได๎วําเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
วําไมํเป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข๎อก าหนดที่วางไว๎  ผู๎ควบคุมหรือผู๎บริหารจะต๎องด าเนินการอยํางหนึ่งจะแก๎ไข
ปรับปรุงให๎การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกลําว  มิฉะนั้นแล๎วแผนก็จะไมํบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.การควบคุมผลการปฏิบัติงาน ( Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให๎
โครงการผลิตได๎ปริมาณตามที่ก าหนดไว๎ในแผน  เรียกวํา  การควบคุมปริมาณ ( Quantity  Control) และควบคุม
ให๎ผลผลิตที่ได๎มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว๎เรียกวําการควบคุม  คุณภาพ ( Quality Control)  การ
ควบคุมในข๎อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด๎วย  คือการควบคุมให๎โครงการสามารถผลิตผลงานได๎ปริมาณ
และคุณภาพตามชํวงเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 2.  การควบคุมบุคลากร ( Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให๎ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว๎และให๎เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน๎าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด๎าน
ความปลอดภัยของพนักงานด๎วย 
 3.  การควบคุมด๎านการเงิน ( Financial Control) ได๎แกํ  การควบคุมการใช๎จําย ( Cost - Control) การ
ควบคุมทางด๎านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด๎านบัญชีตํางๆ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการเสีย
คําใช๎จํายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  ( Control of Physical Resources)  ได๎แกํ  การควบคุมการใช๎
จํายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข๎าของ
โครงการเพื่อให๎เกิดการประหยัดในการใช๎ทรัพยากรดังกลําว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ( Control of Techniques or Procedure)  ได๎แกํ  การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว๎  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  



โดยจะต๎องควบคุมท้ังเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข๎าใจงําย  เชํน  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การสํงเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต๎น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได๎จากประเด็น
ตํอไปนี้ 

 1.  เพ่ือให๎แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎  ประโยชน์ในข๎อนี้นับวําเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ  หากไมํมีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล๎ว  เราก็ไมํทราบวําจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อ
เป็นเชํนนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตําง ๆ ที่จะชํวยประคับประคองให๎โครงการบรรลุสิ่งที่มํุงหวัง
ดังกลําวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู๎บริหารโครงการ 

 2.  ชํวยประหยัดเวลาและคําใช๎จําย  ผู๎บริหารที่ดีจะต๎องควบคุมเวลาและคําใชํจํายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให๎ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคําใช๎จํายของโครงการลงไปได๎มาก  ท า
ให๎สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช๎ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได๎ 

 3.  ชํวยกระตุ๎น  จูงใจ  และสร๎างขวัญก าลังใจให๎ผู๎ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไมํใชํเป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ  แตํเป็นการแนะน าชํวยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู๎นิเทศงานและ
ผู๎ควบคุมงานที่ดีมักจะได๎รับการต๎อนรับจากผู๎ปฏิบัติงาน  ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานรู๎สึกกระตือรือร๎น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาชํวย
แนะน า  ชํวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานตํอสู๎กับปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ชํวยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได๎  โครงการบางโครงการถ๎ามีการควบคุมไมํดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให๎เกิดความเสียหายใหญํหลวงได๎  และหากพบความเสียนั้นแตํต๎นลักษณะของเหตุการณ์ท่ีเรียกวํา 
"สายเกินแก๎"  ก็จะไมํเกิดขึ้น 

 5. ท าให๎พบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู๎บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบตําง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแก๎ไขได๎อยํางถูกต๎อง  เชํน  โครงการสร๎างถนนเข๎าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจกํอให๎เกิดปัญหาการลักลอบ
ตัดไม๎เถ่ือนโดยใช๎ถนนสายนั้นเป็นเส๎นทางขนสํง  เป็นต๎น 

 6.  ชํวยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได๎ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการตําง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว๎อยํางหลวม ๆ หรือใช๎ค าท่ีคํอนข๎างจะเป็นนามธรรมสูง  
เชํน  ค าวําพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ๎น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให๎ผู๎ปฏิบัติงาน  หรือแม๎กระทั่งผู๎บริหารมองไมํ
เห็นเปูาหมายได๎ชัดเจน  ไมํอาจปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายที่ถูกต๎องได๎  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต๎องมีการท าให๎วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานตําง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได๎สามารถเปรียบเทียบและ
ท าการควบคุมได ๎

 กลําวโดยสรุปได๎วํา  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให๎การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว๎การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช๎ควบคูํกันไมํได๎มีการแยกกันอยํางอิสระ  กลําวคือเมื่อมีการติดตามดู
ผลการท างานวําเป็นอยํางไรแล๎ว  ก็ต๎องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลําวให๎ไปสูํทิศทางท่ีต๎องการ  และ
ในทางกลับกันใครหรือหนํวยงานใดก็ตามที่จะท าหน๎าที่ควบคุมก็ต๎องมีการติดตามกํอนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไมํสามารถ
ควบคุมอะไรได๎ 



 
 

 


