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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) ตามมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจ และหนาที่ในการเขาไปแกไขปญหาในเขตพื้นที่ ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16
ทั้งนี้ ภารกิจ อํานาจหนาที่ที่ขององคการบริหารสวนตําบล คือ การพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวน ตําบล เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง
รวมจัดทํา สงเสริมความ เขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยโดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะสมบูรณได จําเปนตอง
อาศัยความร วมมื อของชุ มชน ในพื้ นที่ ให เกิ ดความตระหนั กร วมกั นแกไขปญหาและความเขาใจในแนว
ทํ างานแก ไขป ญหากั นอย างจริ งจั ง และเน นให คนเป น ศู นย กลางของการพั ฒนาในทุ กกลุ มทุ กวั ยของ
ประชากร นอกจากนี้ ยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนในดาน การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทํางานในการ จัดระเบียบการศึกษา สวน
ดานการพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองในทองถิ่น และ เศรษฐกิจแบบพอเพียง
คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยขึ้น เพื่อใหพนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มี
หลักการและแนวทํางานปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องกํากั บความประพฤติ ของตนในการปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม ถูกตองตาม ระเบียบอยางเครงครัด จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะอํานวย
ประโยชน ใหแก องคกรปกครองส วนท องถิ่ น ตามสมควร และจะมี คุณคายิ่ งแก เจ าหน าที่ ของรั ฐและผู ที่
เกี่ยวของตอไป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 เรือ่ ง อํานาจหนาที่ที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล
1. จัดใหมี และ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7. คุมครอง ดูแล และ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร
ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
6 พ.ศ. 2552 พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิ ธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ประกอบ กั บ หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ
2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมาย ภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย มี เ ป า ประสงค ใ น การนํ า มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ
ซึ่ งบ งชี้ ว า กระบวนการวิ ธี ก ารแผนหรื อโครงการนั้ น ผลเป น อย า งไร นํ าไปสู ความสํ าเร็ จ บรรลุ ต าม
เปาหมาย วัตถุประสงคหรือไม เพียงใด คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่
สําคัญประการหนึ่งในการทํางาน ทั้งกับตัวหัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อ
จัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบและครบถวน

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ ขององคกรและวิธีควบคุม
กระบวนการนั้น
 มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอ
จุดสําเร็จ ขององคกรโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลง ตางๆที่ เกิดขึ้นอาจทําให
หนวยงานตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการ
ทํางานของแตละงานออกมาเปนลายลักษณอกั ษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคกรโดยสวนรวม
สู ง สุ ด และเพื่ อ ใช ม าตรฐานการทํ า งาน/จุ ด สํ า เร็ จ ของงานนี้ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความ
คาดหวังอยาง ชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่อง
ใดบ างซึ่งย อมทําให ผูป ฏิบัติ งานสามารถ ปรับวิ ธีการทํ างานและเป าหมายการทํางานใหตรงตามที่
หนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด การยอมรับผลการประเมินฯมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนา
แลววาทํางานอยางไรจึงจะถือ ไดวามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกบนโยบาย วิ สัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร
เพื่อใหหัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนัก งาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวด
ความสําเร็จที่แนนอน เดนชัดหัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนของการจัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ าน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
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11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําใหองคกรสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลขององคกรตอไปได
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปได
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม / หรือตอนที่จะยายงานใหม
3. ไดทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น
12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตางๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น
20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภูมิใจ
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ความหมายองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่ แกไขเพิ่มเติม จน ถึงฉบั บ ที่ 6 พ .ศ. 2552 โดยยกฐาน ะจากสภา
ตําบลที่ มีรายไดโดยไมรวมเงิน อุดหนุน ใน ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
หนึ่ งแสนห าหมื่ นบาท (ปจ จุ บัน ณ วัน ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มี องค การบริ หารสว นตําบล
ทั้งสิ้น 5,334 แหง)

รูปแบบองคการ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
หมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนั้น กรณีที่เขต องคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมี เพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ
สามคน
2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหาร ทองถิ่น

การบริหาร
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ผูบริหารขององคการ บริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถิ่น เรียกวา “นายกองคการบริหาร
สวนตําบล” ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร ทองถิ่นโดยตรง

อํานาจหนาทีท่ ขี่ อง อบต.
อบต. มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้
2.1 จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
2.4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.6 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
2.7 คุม ครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.8 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
2.9 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
3.1 ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3.2 ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
3.3 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
3.4 ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม 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 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
3.12 การทองเที่ยว
3.13 การผังเมือง

อํานาจหนาทีท่ ตี่ ามแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
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13. การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
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 อื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

บทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 จากบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 สวน
ที่ 3 เรื่อง อํานาจหนาที่ที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาที่หลักของ อบต. เมื่อ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถิ่น
มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น" และ "องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอม มีสิทธที่จะจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
อํานาจหนาที่ที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ตน เพื่อการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย
ดังนั้น กรอบภาระหนาที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริม
อาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่นๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การ
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สงเสริม และรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
อื่นๆ) ซึ่งปรากฏอยูในบทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปน
ภารกิจหนาที่ที่ตองทําและอาจทํา
1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาที่ที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้ (มาตรา 67)
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว
โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ตามลําดับ)
3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(มาตรา 68)
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542)
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บทที่ ๒
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของตําบล
๑. ดานศักยภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร และมีลักษณะเปนที่ราบลุม พื้นที่
ลอมรอบดวยปาสาธารณะและ มีที่นาลอมรอบ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีเนื้อที่ประมาณ
43.75 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากที่วาการอําเภอลําปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
๑๓.๕ กิโลเมตร ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตั้งอยูที่สาธารณะประโยชน มีเนื้อที่
จํานวน 10 ไร หรือ 4,000 ตารางวา อยู ภายในหมูที่ 15 บานหนองมวงใต ตําบลทะเมนชั ย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยแบงเขตการปกครอง ดังนี้
หมูที่ 4 บานหนองมวง
หมูที่ 6
บานบริหารชนบท
หมูที่ 8 บานหนองไทร
หมูที่ 9
บานหนองบัว
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
หมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน
หมูที่ 12 บานบุตาริด
หมูที่ 15
บานหนองมวงใต
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะมีลักษณะเปนที่ราบ ซึ่งพื้นที่ทางดานตะวันออกจะมี
ความสูงมากกวาทางดานตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากดานตะวันออกมายังดานตะวันตก พื้นที่ภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรไมมีพื้นที่ปาไมที่เปนพื้นที่ปาสงวน แหงชาติ แต
จะมีเพียงที่สาธารณะประโยชนในบางพื้นที่ คือบานหนองมวงนอย บานหนองมวงใต บานหนองไทร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จัดอยูใน
ลักษณะภู มิอากาศแบบมรสุ มเขตรอน ลักษณะภู มิอากาศแบบมรสุ มเขตร อนนี้ 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

สภาพดินโดยทั่วไปของตําบลทะเมนชัยมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย บริเวณที่ดอน
ที่มีเนื้อดินเปนดินรวน และบริเวณที่ราบลุมเปนดินรวนเหนียวที่ใชในการทํานาบางสวน

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

ลักษณะแหลงน้ําของตําบลทะเมนชัย ก็จะมีแหลงน้ําที่เกิดโดยธรรมชาติ และแหลงน้ําที่
เกิดจากการสรางโดยมนุษย ที่ใชในการอุปโภค – บริโภค และใชในการทําการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ําที่ธรรมชาติ
- ลําหวย
4
แหง
- หนองน้ําสาธารณะ 5
แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
1
แหง
- ประปา
10 แหง
- สระน้ํา
6
แหง

1.6 ลักษณะของไมและปาไม

ลักษณะของไมและปาไมตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ เปนปาผลัดใบ
ผสม หรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกระจัดกระจายทั่วไปพื้น
ที่ดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิต ไมวา
จะเป น มนุ ษ ย ห รื อ สั ต ว อื่ น ๆ
เพราะป า ไม มี ป ระโยชน ทั้ ง การเป น แหล ง วั ต ถุ ดิ บ ของป จ จั ย
สี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนในการรักษา
สมดุลของสิ่งแวดลอมของชาวตําบลทะเมนชัยอีกดวย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ปญหาของการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงที่
จะมีการเลื อกตั้ง ไม วาจะเป นการเลื อกผูใหญ บาน สมาชิกสภา นายกองค การบริห ารสว นตํ าบล
โดยเฉพาะการคัดเลือกผูใหญบาน การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ ขอความรวมมือ
ผูนํา เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การ
รณรงค ประชาสัมพันธ ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทํา
ไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดทํา
แผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความ
ตองการของประชาชน และประชาชนได รับ และมีส ว นร วมในการพั ฒนาองคการบริห ารส วนตําบล
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหาร
สวนตําบลอื่นๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มี
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อัตรากําลังพนักงานองคการบริห ารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

ตําบลทะเมนชัย เปนตําบลเกาเริ่มมาพรอมกับสมัยอําเภอลําปลายมาศตั้งเปนกิ่ง
อําเภอ ในป พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบไปดวย
17 หมูบาน แยกอยูในเขตเทศบาล จํานวน 7 หมูบาน และอยูในเขต อบต.ทะเมนชัย จํานวน 10
หมูบาน ในป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถิ่นในสวนพื้นที่ขององคการ บริหาร
สวนจังหวัด
ใหมีการบริหารสวนตําบลขึ้นเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบ
ใหมมีขนาดเล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย
ไดยกฐานะจากสภาตําบล เปนองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 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
ตารางที่ 1 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน 9
คน ผูชวยผูใหญบาน 20 คน ดังนี้
หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง

4

บานหนองมวง

นายแสงจันทร จําปาแดง

14 ม.ค. 52

6

บานบริหารชนบท

นายนิวัฒน ทองทา

17 มิ.ย. 52

8

บานหนองไทร

นางรําไพ รักษาอินทร

8 ม.ค. 56

9

บานหนองบัว

นายพลากร พูนนอก

30 มิ.ย. 51

10

บานหนองมวงนอย

นายวีระพล เสนาไทย

25 มิ.ย. 55

11

บานหนองน้ําขุน

นางมาลี อินทรกําแหง

5 พ.ย. 51

12

บานบุตาริด

นายทองคํา ผักชุมแสง

14 ก.ค. 53

ผูชวยผูใหญบาน
1.นายสมเดช จันทะเมนชัย
2.นายภูมิรัฐ วิวัฒนวรธรรม
1.นางอําพร ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล
1.นายไพศาล สามีรมั ย
2.นายทองพูน พันธประภา
1.นายไกรสร เซ็งรัมย
2.นายวิชัย ชินชะโน
1.นายจันทรเพ็ญ ดีราชรัมย
2.นางบุญจันทร เชือกรัมย
1.นายบุญมี ออกรัมย
2.นายวิชัย ลาลําโกน
1.นายสมพงษ ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต บัวแกว
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หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง

15

บานหนองมวงใต

นายบัญชา สาระโท

24 ก.ค. 52

16

บานนอยพัฒนา

นายอุดร มีศรี

11 ก.ย. 52

17

บานใหมอัมพวัน

นายกิตติพงศ ชะรางรัมย
กํานันตําบลทะเมนชัย

27 ก.ค. 51

ผูชวยผูใหญบาน
1.นายพร แสนรัมย
2.นางเดือนเพ็ญ แสนรัมย
1.นายพีระพล ทองพิมาย
2.นายอุบล แผนสมบูรณ
1.นายสุกรี แซกรัมย
2.นายสํารวน นองสิน

ตารางที่ 2 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล
หมูที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

16

นายบุญมี เชียงรัมย

สารวัตรกํานัน

16 พ.ย. 51

8

นายสวาสดิ์ คะเลรัมย

สารวัตรกํานัน

1 มี.ค. 56

4

นางนารี เลื่อนแสงทอง

แพทยประจําตําบล

15 ต.ค. 51

หมายเหตุ

2.2 การเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สวนใหญรวมกิจกรรมทางการ
เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การ
ชวยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การ
ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาตางๆ
ฯลฯ
ตารางที่ 3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-สกุล
นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย
นายสมพร พูนนอก
นางสมจิต ซอมรัมย
นางสรอย อินทะเว
นางสุทิพย กุตาวัน
นางวิภาวรรณ วันจันทร
นายไสว คะโลรัมย
นายสมศักดิ์ เมืองแพน
นายไพรินทร ชินรัมย
นายสมบัติ ทราบรัมย

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

26 พฤศจิกายน 2556
26 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556

รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10

หมายเหตุ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวกองเงิน พุมพวง
นายนนทกร ดวงทอง
นางสายทอง ชารีคาน
นายดี แซกรัมย
นายสนั่น แซมรัมย
นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน
นายปญจพล แสนรัมย
นายวิชัย เซิกรัมย
นายจํานงค ทราบรัมย
นายวิชาญ เพ็งพระจันทร

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 17

14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556

ตารางที่ 4 ทําเนียบฝายบริหาร
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

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

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชาย
(คน)

4
6
8
9
10
11
12
15

บานหนองมวง
บานบริหารชนบท
บานหนองไทร
บานหนองบัว
บานหนองมวงนอย
บานหนองน้ําขุน
บานบุตาริด
บานหนองมวงใต

342
245
454
261
176
324
194
257

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

374
228
471
272
180
341
234
264

716
473
925
533
356
665
428
521

จํานวน
ครัวเรือน หมายเหตุ
(ครัวเรือน)
174
124
201
131
99
178
97
126
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หมูที่

ชื่อหมูบาน

16 บานนอยพัฒนา
17 บานใหมอัมพวัน
รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

274
117
2,644

244
132
2,740

จํานวน
ครัวเรือน หมายเหตุ
(ครัวเรือน)
518
125
249
58
5,384 1,313
รวม
(คน)

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

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชาย
ชวงอายุ
(คน)
0-5
169
6-15
318
16-25
400
26-35
397
36-45
404
46-59
543
60 ปขึ้นไป
413
รวมทั้งสิ้น
2,644

หญิง
(คน)
198
279
404
371
437
590
461
2,740

รวม
(คน)
367
597
804
768
841
1,133
874
5,384

หมายเหตุ

๔. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง ไดแก
1) โรงเรียนบานหนองมวง
2) โรงเรียนบานหนองบัว
6) โรงเรียนบานหนองไทร
4) โรงเรียนบานบริหารชนบท
4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
4.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน
4.1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน หมูที่ 17

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
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4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้ นฐานพบว า ประชาชนกรส วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคั ด
กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน
เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ -ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ
รักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไข
ปญหา คือ อบต. และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การ
ใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 1 แหง
4.3 อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุ การณลักขโมยทรัพยสิ น
ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย
เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาที่ที่สามารถดําเนินการได
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององค การบริหารสวนตํ าบล จากการที่ทางสถานี ตํารวจภูธ ร
ทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูที่ติด
ยาเสพติ ดแต เมื่ อเทีย บกั บ พื้น ที่อื่นถื อว านอย และยังไม พบผูคา เหตุ ผลก็เ นื่ องมาจากว าได รับ ความ
รวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น
เชน การณรงค การประชาสัมพั นธ การแจงเบาะแส การ ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
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๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ

๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน

5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมสะดวก มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายจากเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย –
บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มี
ความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึง
ไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย
เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่
๕.3 การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 10 แหง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
8๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว
รอยละ
8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจาง
รอยละ
7 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพคาขาย
รอยละ
5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีการประมง)
๖.๓ การปศุสตั ว
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 การทองเที่ยว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเที่ยว แตไดสงเสริมในดานขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ใหเกิดขึ้นในชุมชน
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บทที่ ๓
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการ
บริหารงานบุคคลเพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางๆจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นมาใชรวมกันผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว การมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือเนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงให
ผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงายในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเป นสิ่งทา
ทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการ ปฏิบัติงานงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจาก
ผูปฏิบัติ งานมี กรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและ การพั ฒนาศั กยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเ พื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและ
ความเจริญกาวหนาขององคการมาตรฐานการปฏิบัติการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การ
บริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการเนื่องจากเปนปจจัยที่มี
ส ว นทํ า ให การพั ฒ นาองค การบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป าหมายที่ ว างไว การบริ ห ารงานบุ คลเป น
กระบวนการที่เกี่ยวของตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพื่อใหองคการไดคนดีมี
ความรูความสามารถและความประพฤติดมี าปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว
มาปฏิบั ติงานนั้น จําเป นตองสรางเครื่องมือสํ าคัญคื อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal)
ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจาการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านจะเป น ข อ มู ล ที่ อ งค ก ารนํ า ไปใช ใ นการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะ
ทําใหการประเมินผลการ ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้นองคการมักจะสรา ง
เครื่องมือประกอบอีก สว นหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ
มาตรฐาน ปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปน
เกณฑที่ชัดเจนกอนแลว เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
องค การได กําหนดไว มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน สํ าหรั บ คํ าว ามาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance
Standard) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529:53) ไดใหความหมายวาเปนผลการ
ปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได
การกํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าจะเป น ลั ก ษณะข อ ตกลงร ว มกั น ระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลายๆดาน ดวยกัน
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของ
งานบางประเภทจะออกมในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการจึง
จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้นๆ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน
2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ / การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM5( ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผล
หรือการบริหารที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติ งาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดานประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตอนเองใหเขาสูมาตรฐาน
ได
2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่เราใหเกิดความมุงมั่นไปสู
มาตรฐานผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความ
มานะพยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจสนุกกับงาน
3. ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงาน
ที่มีคุณภาพจะตองปฏิ บัติ อย างไร ช ว ยใหไม ต องกํ าหนดรายละเอี ยดของงานทุ กครั้ ง ทํ าให มองเห็ น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึง
ความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต
4. ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือี่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม
การปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามาถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถ
ดําเนินงานตามแผนงายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น
5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานความรูสึกการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. เลือกงานหลั กของแตล ะตําแหน งมาทําการวิเ คราะหโ ดยดู รายละเอี ย ดจากแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ
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2. พิ จ ารณาวางเงื่ อนไขหรือข อกํ าหนดไว ล ว งหน าว าตองการผลงานลั กษณะใดจาก
ตําแหนง นั้นไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไว
ตองไมขัดกับนโยบายหลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ
3. ประชุมผูที่ เกี่ ยวข อง ไดแก ผูบั งคั บบัญชา หั วหนาหน วยงานทุกหน วยงานและผู
ปฏิบัติในตําแหนงนั้นๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาระสมยิ่งขึ้น เกณฑ
ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดาน
ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบตั ิงาน ซึง่ กลาวไดโดย ละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาทีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และ
ควรจะใช เ วลาปฏิ บั ติ มากน อยเพี ย งใดงานจึ งจะเสร็ จ ดั งนั้ นงานลั กษณะเชน นี้ จ ะไมส ามารถกํ าหนด
มาตรฐานดวยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได
2. คุณภาพของงานเปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใด โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
3. ลักษรการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ
ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ
ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดลงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสีย
ตอภาพลักษณขององคกรและขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนด มาตรฐาน
การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน
ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐาน
ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได โดยทั้งผูบังคับบัญชาและ ผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวา
มาตรฐานมีความเปนธรรมผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได ตามที่กําหนดไวลักษณะงานที่กําหนดไวใน
มาตรฐานตองสามารถวัดได เปนจํานวน เปอรเซ็นตหรือ หนวยอื่นๆที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปน
ลาลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกันและสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหดไว
ตองสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงาน ไมสามารถปฏิบัติไ ดตาม
มาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน
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โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน)
1. งานบริหารทั่วไป

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)

กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม
ระดับตน)

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

1. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
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โครงสรางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(1)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- เจาพนักงานธุรการ
(ลูกจางประจํา) (1)
พนักงานจางภามภารกิจ
- ผูชวยนักทรัพยากร
บุคคล (1)
พนักงานจางทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต (1)
- ภารโรง (1)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)
พนักงานจางภามภารกิจ
- ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน (1)

งานกฎหมายและคดี
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- นิติกร ปก./ชก. (1)

งานปองกันและเบาเทาสาธารณภัย
งานสงเสริมการเกษตร
- 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)
พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป (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)
พนักงานจางทั่วไป
- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑)
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โครงสรางของกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
(1)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมและสงเคราะห
งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
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กระบวนการการจัดทําแผนหมูบ า น
1. ความหมายของแผนหมูบ า น
แผนพัฒนาหมูบาน คือ เครื่องมือที่หมูบานใชเปนแนวทางในการปองกัน แกไขปญหา
และพัฒนาหมูบาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูล แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน ภายใตการบูรณาการขอมูล ความคิด วิเคราะห การตัดสินใจ โดยผานการ
ประชุมหมูบาน ดังนั้น แผนพัฒนาหมูบานจึงเปนแผนที่เกิดจากความจําเปนและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนและเปนบันไดขั้นแรกของการเชื่อมตอไปยังแผนพัฒนาทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการหมูบาน
(กม.) เปนผูบูรณาการจัดทํารวมกับประชาชนและทุกภาคสวน เพื่อใหไดแผนพัฒนาหมูบานที่มีความ
สมบูรณและครอบคลุมทุกมิติ
แผนพั ฒ นาหมู บ า น หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ จั ด การตนเองที่ กม. และ
ประชาชนในหมูบานรวมคิด วิเคราะหปญหา ศักยภาพความพรอมของหมูบาน ภายใตขอมูลที่คนใน
หมูบ านจั ดเก็ บ รวมถึ งข อมูล จากแผนชนิด ตาง ๆ ที่มีอยูในหมู บาน ไม วาจะเปนแผนที่ สวนราชการ
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุน หรือจัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมใหเปนกรอบแนวทางการปองกัน
แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานใหสอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริงของหมูบาน
2. ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาหมูบาน
1) ทําใหสมาชิกในหมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน โดยการรวมกันคิด รวมกันทํา
คนหาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของหมูบาน ไปสูการพึ่งตนเอง โดยคนในหมูบานชวยกันหาสาเหตุ
และหาทางแกไขกันเอง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) การสํ ารวจข อมู ลทั้ งหลายที่ อยูอยางกระจัด กระจายในหมูบ าน ทําให ทราบถึ ง
จุดเดน จุดดอย และสภาพปญหาของหมูบาน เพื่อนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและหาทางแกไขปญหา
3) หมูบานจะไดรับทราบปญหาความตองการของหมูบาน และสามารถรวมมือกัน
แกไขปญหา รวมทั้งจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อหาแหลงงบประมาณมาใชในการแกไขปญหาของ
หมูบาน ตลอดจนการกําหนดอนาคตในการพัฒนาหมูบานไปสูการพึ่งพาตนเอง
4) เปนการพัฒนาศักยภาพการเป นผูนําของคนในหมูบาน ตลอดจนก อใหเ กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในหมูบาน และระหวางหมูบาน
5) เปนการเสริมสรางและฝกฝนวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในหมูบาน โดยการ
ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชน
3. เปาหมายของการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า น
แผนพั ฒนาหมู บ านมิ ใช เป นเพี ยงการศึกษาป ญหาของหมู บ านแล วนํ ามากํ าหนดเป น
แผนงาน/โครงการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาของหมูบานเทานั้น แตแผนพัฒนาหมูบาน เปน
กระบวนการที่ทําใหคนในหมูบานไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยูนั้นมาทําใหเกิดการปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของตําบล
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อํ า เภอ และจั งหวั ด ดั ง นั้ น กระบวนการส ง เสริ ม การบู ร ณาการจั ด ทํ า “แผนพั ฒ นาหมู บ าน” จึ ง มี
เปาหมาย ดังนี้
1) เพื่อ คน หาศัก ยภาพของหมูบ า น รับ ทราบปญ หาความตอ งการ และจัด เก็บ
ขอมูล ตาง ๆ ของหมูบาน และสามารถนําไปกําหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบาน
ไดอยางถูกตอง
2) เพื่ อ จั ด ทํ า โครงการเสนอขอรั บ การสนับ สนุน งบประมาณ และเสนอองคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น อํ าเภอ ใชเปน ขอมูลในการจัด ทําแผนพัฒนาท องถิ่น แผนพัฒ นาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัด
3) เพื่อปรั บเปลี่ ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ภายใน
หมูบานดวยตนเองซึ่งจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
4) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในหมูบาน กอใหเกิดความรวมมือ
ของคนในหมูบานในการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของ
หมูบาน
5) เพื่อใหเ กิด กระบวนการเรียนรูป ระชาธิป ไตยขั้น พื้น ฐาน วิถีชีวิต ประชาธิป ไตย
และเกิดความรักความสามัคคีในหมูบาน
4. บทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
1. สํารวจขอมูล
2. บูรณาการแผนจากทุกภาคสวน
3. ทบทวนแผนตามความตองการของประชาชน
4. ผานที่ประชุมหมูบาน
5.จัดสงแผนให หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการบริห ารงานอําเภอ (ก.บ.อ.) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
อําเภอ สวนราชการที่เกี่ยวของ เชน เกษตร สาธารณสุข เพื่อบรรจุไวในแผนของสวนราชการนั้น ๆ
5. กระบวนการขัน้ ตอนในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า น
การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ไดกําหนดขั้นตอนไว
8 ขั้นตอน ดังนี้
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แผนภาพกระบวนการขัน้ ตอนบูรณการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า น
ขั้นตอน
1. การจัดเก็บขอมูล
ครัวเรือน และ
หมูบาน

รายละเอียด
เพื่อใหรูถึงสถานะของหมูบานจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลที่หมูบาน
อยากรูและจําเปนตอการวางแผนพัฒนาหมูบาน โดยแบงออกเปน
1.1 ขอมูลครัวเรือน กม. ออกแบบการจัดเก็บขอมูลและมอบหมายให
หัวหนาคุมบาน หัวหนากลุมบาน หรือเขตบานแลวแตกรณี เปน
ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลครัวเรือนในคุม กลุม หรือเขตที่รับผิดชอบ โดย
ขอมูลครัวเรือนอาจประกอบดวยขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน
เครื่องใชไฟฟา พาหนะ เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเปนตน ทั้งนี้ ขอมูล
ครัวเรือน กม. สามารถกําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
1.2 ขอมูลหมูบาน กม. ออกแบบการจัดเก็บขอมูลหมูบาน โดย
1) รวบรวมจากขอมูลครัวเรือน
2) จัดเก็บขอมูลอื่น ๆ ของหมูบาน เชน ถนน ปา ที่
สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน คลอง หนอง บึง ศาสนสถาน ฯลฯ

2. การเตรียมการ
ประชุมและหมูบาน

เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว กม. มีหนาที่สรุป รวบรวม และวิเคราะหใน
เบื้องตนกอนจัดรางแผนพัฒนาหมูบานนําเสนอในที่ประชุมหมูบาน ในขั้นตอน
การเตรียมการประชุมหมูบาน กม. มีหนาที่ ดังนี้
2.1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเวทีการประชาคม รูปแบบ การจัดการ
ประชุม และระเบียบวาระ ลําดับการนําเสนอ
2.2 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อนํา
แผนงาน/โครงการรวมบูรณาการ
2.3 แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อ
เขารวมกระบวนการเรียนรู/สนับสนุนการจัดการประชุมและกระบวนการ
จัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” รวมกับหมูบาน
2.4 แจงอําเภอลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อมอบหมายทีมตําบลรวม
เปนพี่เลี้ยงในการประชุมประชาคมรวมกับหมูบาน2.5
2.5 แจงผูแทนครัวเรือนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดที่มีอยูในหมูบานลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน เพื่อเขารวมประชุม
2.6 คณะทํางานดานจัดทํา“แผนพัฒนาหมูบาน” จัดทําราง “แผนพัฒนามู
บาน” เพื่อเตรียมเสนอตอที่ประชุมฯ

3. การประชุมหมูบาน

ในการประชุมหมูบานเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาหมูบานตามที่ กม.
จัดทําขึ้นและบูรณาการแผนกับแผนของสวนราชการหรือแผนอื่น ๆ ที่มีใน
หมูบาน โดย กม. มีบทบาทในการดําเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอน
3. การประชุมหมูบาน
(ตอ)

รายละเอียด
3.1 การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมหมูบานไวเปนหลักฐานวามี
ตัวแทนครัวเรือนเขาประชุมตามเกณฑที่กําหนด (อบต.จะกําหนดสัดสวนใน
การประชุมจัดทําแผนให แตตองแจงทาง อบต.)
3.2 ดําเนินการประชุมทบทวนปรับปรุง “แผนพัฒนาหมูบ าน” โดย กม.
นําเสนอราง “แผนพัฒนาหมูบาน” ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
โดยที่ประชุมฯอาจมีมติเห็นชอบหรือมีการเพิ่มเติมขอมูลที่สําคัญและจําเปน
หรือตัดทอนสวนที่ไมจําเปนออกตามมติที่ประชุมฯ
3.3 จัดหมวดหมูขอมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ทุก
โครงการ กิจกรรมที่ระบุตามแผนฯ จะตองสอดคลองกับขอมูลที่แทจริงที่ได
จากการจัดเก็บในขั้นตอนที่ 1 เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ
3.3.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน การกอสรางหรือซอมแซม
โครงสรางพื้นฐานตางๆของหมูบาน เชน ถนน ไฟฟา น้ํา รางระบายน้ํา
แหลงน้ํา ประปาภายในหมูบาน
3.3.2 ดานเศรษฐกิจ เชน โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเพิ่ม
รายได ลดรายจาย การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว การสงเสริมและพัฒนาการประกอบ
อาชีพหลัก ไมวาจะเปนทางดานฝมือ แรงงาน การเกษตร คาขาย เปนตน
3.3.3 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เชน โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินการพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา
การเรียนรูขอมูลขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ
3.3.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ปลูกปาทดแทน การคัดแยกและจัดการขยะ เปนตน
3.3.5 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เชน โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางกฎกติกาของหมูบาน การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหมูบาน
เปนตน
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ขั้นตอน
3. การประชุมหมูบาน
(ตอ)

4. การจัดทํา”
แผนพัฒนาหมูบาน”

รายละเอียด
3.4 หลังจากที่ประชุมหมูบ า นไดเสนอโครงการ/กิจกรรมและมีการจัด
หมวดหมูของโครงการ/กิจกรรม ออกเปน 5 ดานแลว ให กม. เสนอใหที่ประชุม
หมูบานจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/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
เรื่องใด กม. ตองจัดใหการประชุมฯ ใหม เพื่อรวมกันพิจารณาจนไดขอยุติ
3.7 เมื่อพิจารณาจนไดขอยุติแลว กม. ตองจัดทําบันทึกผลการประชุมฯ ไว
เปนหลักฐาน
หลังจากประชุมหมูบานตามขั้นตอนที่ 3 และไดขอสรุปแลว คณะทํางาน
ดานจัดทํา “แผนพัฒนาหมูบา น” จะทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากการประชุม
หมูบานไปจัดทํา “รางแผนพัฒนาหมูบาน”เปนรูปเลมเพื่อเสนอ ที่ประชุม กม. ใหความ
เห็นชอบและรับรองเปน “แผนพัฒนาหมูบา น”
ทั้งนี้ “รางแผนพัฒนาหมูบา น” ตองประกอบดวย
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการเอง
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานรวมกับหนวยงาน/องคกรอื่นดําเนินการ
- โครงการ/กิจกรรมที่หมูบานมอบหมายใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ
เพราะเกินขีดความสามารถของหมูบาน

เมื่อคณะทํางานดานการจัดทําแผนพัฒนาหมูบา นไดปรับปรุงรางแผนพัฒนา
5. การใหความเห็นชอบ
และรับรอง แผนพัฒนา หมูบานเสร็จเรียบรอยแลว ใหเรียกประชุมหมูบา นเพื่อรวมพิจารณารางแผนฯ
อีกครัง้ เพื่อใหความเห็นชอบแผนฯ ทั้งนี้การประชุมฯ ตองมีตัวแทนครัวเรือน ๆ
หมูบาน”
ละ 1 คน เขารวมประชุมฯ ไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู
จริงภายในหมูบาน
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ขั้นตอน
รายละเอียด
5. การใหความเห็นชอบ
5.1 ถาที่ประชุมฯ เห็นชอบ ใหผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลง
และรับรอง แผนพัฒนา นามรับรองและประกาศใชเปน “แผนพัฒนาหมูบาน”
5.2 ถาที่ประชุมฯ มีมติใหแกไขเพิ่มเติมใหคณะทํางานฯ แกไขเพิ่มเติม
หมูบาน” (ตอ)
ตามมติที่ประชุมฯ แลวใหผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลงนามรับรอง
และประกาศใชเปน “แผนพัฒนาหมูบาน”
6. การประสานและการ
คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบานสําเนาเอกสารแผนพัฒนาหมูบาน
ใช “แผนพัฒนา
ฉบับสมบูรณที่ผูใหญบานในฐานะประธาน กม. ลงนามรับรองแลว เพื่อ
6.1 จัดเก็บ “แผนพัฒนาหมูบาน” ไวใชประโยชนในการปองกัน
หมูบาน”
แกไขปญหาและพัฒนาหมูบาน (โครงการ/กิจกรรมที่ทําเองไดให กม. และ
ประชาชนรวมกันทํา)
6.2 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบล)
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาว (โครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของหมูบาน หรือตอง
รวมกับหมูบานดําเนินการ
6.3 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ (อ.
ก.อ.) เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (โครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถ
ของหมูบาน หรือตองรวมกับหมูบา นดําเนินการ)
6.4 จัดสง “แผนพัฒนาหมูบาน” ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของสวนราชการ หรือหนวยงาน
ดังกลาว เชน เกษตร สาธารณสุข ตํารวจ ทหาร เปนตน (โครงการ/
กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของหมูบาน หรือตองรวมกับหมูบาน
ดําเนินการ)
6.5 จัดสงใหองคกรเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อ
ประสานและบูรณาการแผน (โครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของ
หมูบาน หรือตองรวมกับหมูบานดําเนินการ)
7. การตรวจสอบและ
คณะกรรมการหมูบานและประชาชนในหมูบาน มีหนาที่ตรวจสอบ
การติดตามการเนินการ และติดตามการดําเนินการตาม “แผนพัฒนาหมูบาน” ดังนี้
ตาม “แผนพัฒนา
7.1 ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในเขตหมูบานใหมี
ความโปรงใสมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมหรือไม
หมูบาน”
อยางไร
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ขั้นตอน
7. การตรวจสอบและ
การติดตามกาเนินการ
ตาม “แผนพัฒนา
หมูบาน” (ตอ)

รายละเอียด
7.2 ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ภายในหมูบานและรวมกันหาแนวทางแกไข หรือแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของชวยแกไขปญหา
7.3 ติดตามเรงรัดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบโครงการ
7.4 ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และระดมสรรพกําลังภายในหมูบาน
เพื่อดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่หมูบานมีศักยภาพสามารถ
ดําเนินการได
7.5 รายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จตอที่ประชุมหมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของหมูบานให
รับทราบอยางแพรหลาย

8. การทบทวนปรับปรุง
หมูบานตองทบทวนหรือปรับปรุง “แผนพัฒนาหมูบาน” ตามขั้นตอน
“แผนพัฒนาหมูบาน” ที่ 1-6 อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให “แผนพัฒนาหมูบาน” เปนปจจุบัน
สามารถใชเปนแนวทางการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานภายใต
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปฏิทนิ และชวงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า น
แผนพั ฒนาหมู บ าน เป น ข อมู ลแรกที่ จ ะส งต อหรื อเชื่ อมโยงไปยั งแผนระดั บต าง ๆ คื อ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน ดังนั้น
ถึงแมวาจะไมมีการกําหนดระยะเวลาการจัด ทําแผนพัฒนาหมูบา นเหมือ นเชน แผนขององคกรอื่น ๆ
เปน แผนฯ 1 ป แผน 4 ปไวก็ตาม แตเพื่อใหแผนพัฒนาหมูบานสามารถนําไปสูการเชื่อมโยงกับหวง
เวลาของการจั ด ทํ า แผนขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น อํ า เภอ จั ง หวั ด จึ ง ได กํ า หนดปฏิ ทิ น การ
ดําเนินการไว ดังนี้
เดือน (ระยะเวลา)
1. ระหวางเดือนพฤศจิกายน มกราคม

รายละเอียด
1. คณะกรรมการหมู บ าน จะต องวางแผนการในการเตรี ย ม
หมู บ า นเพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาหมู บ า น โดยประชาสั ม พั น ธ ใ ห
ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร ตลอดจนประสานงานหนวยงาน
ตาง ๆ เช น ผู แทนองค กรปกครองส ว นท องถิ่น (อบต./เทศบาล
ตําบล) ชุดปฏิบัติการประจําตําบลพัฒนากร ภาคประชาชนในพื้นที่
ใหเขามามีสวนรวมในการประชุมหมูบานเพื่อรวมกันกําหนด
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เดือน (ระยะเวลา)
1. ระหวางเดือนพฤศจิกายน มกราคม
(ตอ)

รายละเอียด
รูปแบบ แนวทางและชวงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ทั้ง
ในเรื่องของการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลสรุปผลขอมูล และ
การจัดการประชุมหมูบานเพื่อลดความซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดภาระของประชาชน
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําการประชุม พรอมทั้งเขารวมรับ
ฟงปญหาและความตองการของหมูบาน
3. ชุดปฏิบัติการประจําตําบลสนับสนุนองคความรูในการจัดทํา
แผนพั ฒ นาหมู บ า น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง พั ฒ นากรจะต อ งเข า มา
สนับ สนุน การเปน วิทยากรกระบวนการและการใหความรูในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบานแก กม. ดวย
4. ประชาชนในหมูบาน ตองใหความรวมมือและเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูล รวมกันคิด
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
5. การประเมิน ศักยภาพของหมูบ าน โดยการวิ เ คราะห ขอมู ล
พื้นฐานของหมูบาน เชน ขอมูล กชช.2 ค. ขอมูล จปฐ. การระบุ
ปญหา ความต องการของหมู บาน การกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของหมู บ าน การกํ าหนดแผนงานหรื อโครงการ กิ จ กรรมพั ฒ นา
หมูบาน

2. ระหวางเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ

1. คณะกรรมการหมู บ า น จั ด การประชุ ม เพื่ อ นํ า ผลจาก
กระบวนการมี ส ว นร ว มของหมู บ า น หรื อ จากการประชุ มฯ ของ
หมู บ า นที่ ได จ ากขั้ น ตอนที่ 2 (การประชุ ม หมู บ า น) มาพิ จ ารณา
กลั่ น กรอง และปรั บ หรื อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาหมู บ า น ให มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น แลวจัดแยกประเภทปญหาที่ตองการแกไข ดังนี้
- โครงการที่หมูบานดําเนินการเอง
- โครงการที่หมูบานรวมกับหนวยงานอื่นดําเนินการ
-โครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของหมู บ า นและมอบหมายให
หนวยงานอื่นดําเนินการ
2. คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบานจัดทํารูปเลมแผนพัฒนา
หมูบานฉบับสมบูรณเสนอประธาน กม. รับรอง พรอมทั้งประกาศใช
แผนฯ ใหประชาชนใชเปนแนวทางในการปองกัน แกไขปญหาและ
พัฒนาหมูบานตอไป
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เดือน (ระยะเวลา)
3. เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม

รายละเอียด
คณะกรรมการหมู บ า น (กม.) จั ด ส งแผนพั ฒนาหมู บ า นให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประสานและเชื่อมโยงแผนฯ ดังนี้
1. จัดสงใหองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบลเพื่อ
เปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดสงใหองคกรประสานงานชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) เพื่อ
นําไปจัดทําแผนระดับตําบล
3. จัดสงใหอําเภอเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนาอําเภอ
4. จัดสงใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อ
เปนขอมูลในการจัดทําแผนของหนวยงานนั้น ๆ ตอไป

4. เดือนมีนาคม – กันยายน

คณะกรรมการหมู บ าน (กม.) ร ว มกั บ ประชาชนในหมู บ า น
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดํ าเนิ นการได เอง และ
หรือโครงการ/กิจกรรมที่ รวมกั บหน วยงานภายนอกร วมดําเนินการ
แลวเก็บรวบรวมผลการดําเนินการไวเปนขอมูลผลงานของ กม. และ
ผลงานของหมูบาน
5. เดือน เมษายน และ ตุลาคม
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ติดตามผลการประสานเชื่ อมโยง
แผนฯ กั บ หน ว ยงาน/องค กร ที่ ได จั ด ส ง แผนฯ ให ว า ได รั บ การ
ตอบสนองหรื อ ไม อ ย างไรรวมทั้ งติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการในหมูบานวา
เป นอย างไร สามารถตอบสนองป ญหาของหมู บ านได หรื อไม หรื อ
สมควรแกไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงอยางไร
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การปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 256 ข อ 17 ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น และ ขอ 18 แผนพัฒนาทองถิ่น กรณีเทศบาล องคการบริหารบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป และขอ 6 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับ ระเบียบ วาดวยการประสานการจัดทํา แผนพัฒนาจังหวดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการ
ประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองใน
เขตจังหวัด และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิน่

“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพั ฒนา ที่ จัด ทําขึ้ นสํ าหรับป งบประมาณแตล ะป ซึ่ งมี ความต อเนื่องและเปน แผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
2.1 เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชน
ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุน
2.2 เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป
2.3 เพื่ อแสดงแนวทางและทิ ศทาง รวมทั้ งเพื่ อเป นการประเมิ น ผลการพัฒ นาใน
ชวงเวลาของแผน5ป
2.4 เพื่อเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะ
บรรลุในเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับ
งบประมาณ
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3. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
3.1 การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนที่ได
กําหนดไว ซึ่งการบรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ
วางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งยอมตองมีจดุ หมายปลายทางที่กําหนดไว ถาจุดมุงหมายที่กําหนดไว
มีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวก
และเกิดผลดี
3.2 เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเพื่อคิดวิธีการให
องคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ
สอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน
จากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคานับวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะกอใหเกิด
ความประหยัด
3.3 ผูบริหารทองถิ่นใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนิน
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน
ไมได ตองดําเนินการคูกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการ
ดําเนินโครงการสัมพันธกัน
3.4 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ชวยใหสรางความมั่นใจเรื่องความเปนเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอนาคต ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่วางไวมุงไปสูจุดมุง หมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝาย
ตางๆ ในองคกรปกครองส ว นท องถิ่น และในพื้ น ที่เ ขตองค การบริห ารส ว นตําบล รวมทั้ งเปน การ
หลีกเลี่ยงปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของแตละฝายอีกดวย
3.5 แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินกิจการตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน
3.6 เพื่อใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการ
บริหารของทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูง สุด ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรดานการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง
3.7 สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
และยั่งยืนในการพัฒนา
3.8 สามารถนํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารไปปฏิ บั ติ ไ ด ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค นโยบาย และ
เปาหมาย ตามกลยุทธที่กําหนด
3.9 ทํ า ให การดํ าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท องถิ่ น มี ค วามต อเนื่ อ ง ไม มีรู ป แบบที่
ตายตั ว (สามารถยืด หยุ นได) มีเ อกภาพ สามารถนําไปปฏิ บัติ ได จริ ง และสามารถสรางระบบการ
ติดตามประเมินผล
3.10 สงเสริมภาพพจนขององคการบริหารสวนตําบลและทําใหบุคคลทั้งในและนอก
เขต อบต. เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการ ของ อบต.
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

4. ขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ และขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
4.1 ผูนําหมูบาน กําหนดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนหมูบาน/แผนชุมชน
โดยองคการบริหารสวนตําบลจะเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน
4.2 ผูนําหมูบานจัดสงเลมแผนหมูบาน หนังสือนําสง ระเบียบวาระการประชุม
รายชื่อผูเขารวมประชุม พรอมระบุโครงการที่จะบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น สงให อบต. ในหวง
ระยะเวลาที่ อบต.กําหนด
4.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4.2 คณะกรรมการสนับ สนุน การจัดทํ าแผนพั ฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
4.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
4.4 ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป

5. ขัน้ ตอนการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาทองถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขึ้นตอน ดังนี้
(1) หมูบานเสนอโครงการ (แผนหมูบาน หนังสือสง ภาพถาย รายชื่อผูเขารวมประชุม
ตามสัดสวนที่ อบต.กําหนด ระเบียบวาระการประชุม ) เสนอโครงการที่มีความเดือดรอนให อบต.
หาก อบต.มีงบประมาณในการชวยเหลือจะดําเนินการใหแตจะเปนขั้นตอนตอไป
(2) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ น จั ด ทํ าร า งแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น และประชาคมท องถิ่ น พิ จ ารณาร างแผนพั ฒ นา
ทองถิน่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
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(4) ผูบริหารทองถิ่นสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริการสวน
ตําบลพิ จารณาตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติ สภาตํ าบลและองค การบริหารส วนตําบล พ.ศ.
2537 ด ว ย เมื่ อแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ มเติ มได รั บ ความเห็ น ชอบแล ว ให ส งแผนพั ฒ นาท องถิ่ น
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช

6. การนําแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสูก ารปฏิบตั ิ
เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นไปจัดทํา
งบประมาณตามปที่กําหนดไว เชนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ใหนําโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 ไปใช กรณีที่จะนําโครงการพัฒนาที่อยูในป พ.ศ. 2562,
2563, 2564 ไปดําเนิน การ จะตองเขาสู ขั้น ตอนของการแกไขแผนพัฒ นาทองถิ่น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.
2561 เมื่อผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว ตองประกาศใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น

7. การจัดทําแผนดําเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ปดประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน
แผนการดํ าเนิ น งานให จั ด ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช งบประมาณรายจ า ย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนว ยราชการสว นกลาง ส วนภูมิภาค รั ฐวิ สาหกิ จหรื อหนว ยงานอื่ นๆที่ต องดําเนิน การในพื้ น ที่
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในป งบประมาณนั้ น การขยายเวลาการจั ด ทํ า และการแก ไ ขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
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8. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่น (ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก) จํานวน 3 คน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่น (ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก) จํานวน 2 คน
3. ผูแทนหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ (ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก) จํานวน 2 คน
4. หัวหนาสวนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง) จํานวน 2 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิ (ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก) จํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนและกรรมการอีกหนึ่งคน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละ 4 ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
15 วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 30 วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได โดยขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ ขอกําหนด ขอบขายและราละเอียดของ
งาน
3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
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ในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผบู ริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือธันวาคมของทุกป

แผนผังขัน้ ตอน/มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน/กระบวนงานการจัดทําแผน
2.1 แผนผังขัน้ ตอน/มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการ : การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ประชาคมหมูบาน
3. ประชาคมระดับตําบลเพื่อรวบรวมขอมูลปญหา
ความตองการ โครงการจากการประชาคมหมูบาน
และแผนหมูบาน
4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
รวบรวมขอมูล แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
6. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอราง
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหผูบริหารเพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอนรางแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสภา
อบต. เพื่อใหความเห็นชอบ แลวผูบริหารทองถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น ตอไป
7. ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
8. ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน

- คณะกรรมการการ
จัดทําแผน
ผูนําหมูบานรวมกับ อบต.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

กันยายน

- คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

สิงหาคม
สิงหาคม

- ปลัด / นักวิเคราะห

กันยายน – ตุลาคม

- คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น

ตุลาคม

- คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
- สภาทองถิ่น
- ผูบริหารทองถิ่น

ตุลาคม

- ผูบริหารทองถิ่น

ตุลาคม – พฤศจิกายน

- ผูบริหารทองถิ่น
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9. ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกินศักยภาพ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตุลาคม

- ผูบริหารทองถิ่น
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คูม อื แผนการปรับลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดทําแผนพัฒนา
ลําดับ
กระบวนงานบริการ
ขึ้นตอนการใหบริการ
1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น /
1.1 ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถิน่
1.2 ผูบ ริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
ทองถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2

การประชุมประชาคมระดับหมูบาน

2.1 กําหนดสัดสวนในการประชุมประชาคมหมูบาน
2.2 ผูมาประชุมลงทะเบียนทุกคน
ลงทะเบียนทุกคน
2.3 สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูนําชุมชน/ประชาชน
คณะกรรมการหมูบานนําเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ
บรรจุลงรางแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 วิเคราะหขอมูลจัดลําดับความสําคัญ
2.5 เสนอแนวทางแกไขทิศทางการพัฒนาหมูบาน
2.6 ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องตน
และลงมติโดยการยกมือ

เอกสารประกอบการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ และ
ขอ 8

หมายเหตุ

- - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.2 / ว0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ลําดับ
กระบวนงานบริการ
ขึ้นตอนการใหบริการ
3 การเตรียมการจัดประชุมประชาคมตําบล 2.1 คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถิ่นรวมกับสวนราชการ
ผูนําชุมชนทุกหมูบาน และสัดสวนประชาคมตําบล รวม
ประชุมประชาคมตําบล
2.2 รวบรวมปญหา ความตองการ และรวบรวมขอมูล
แผนงาน โครงการ ที่จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน
เรงดวนจากการประชุมประชาคมหมูบานมาพิจารณา
2.3 เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญหา
ตามลําดับ
2.4 สรุปประเด็นปญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและ
ลงมติโดยการยกมือ

เอกสารประกอบการ
- หนังสือเชิญอําเภอ สวนราชการที่
เกี่ยวของรวมบูรณาการ
- แบบนําเสนอแผนงาน/โครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ขอ 7 (1)

4

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น

4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนรวบรวมแนวทาง
และขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
แลวเสนอใหคระกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อดําเนินการ
ตอไป
- แจงใหกองตางๆดําเนินการเสนอโครงการใหคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน รวมทั้งประมาณการแตละโครงการ

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

5

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น

5.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เสนอใหผูบริหารทองถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

หมายเหตุ
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2559 ขอ 7 (3)

ลําดับ
กระบวนงานบริการ
6. สภาพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถิ่น

7.

การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น

ขึ้นตอนการใหบริการ
6.1 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนทองถิ่น
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
6.2 สภาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นของแตละ
ยุทธศาสตร
6.3 สภาทองถิ่นลงมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
การยกมือ
6.4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
7.1 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น
7.2 นําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น
ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันและติดประกาศไม
นอยกวาสามสิบวัน
7.3 อปท.ใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
ประสงครวมโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
วัตถุประสงครวมโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น

เอกสารประกอบการ

หมายเหตุ

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

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ
24 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ
7 (4) วรรคหนึ่ง
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การจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบล
ลําดับ
กระบวนงานบริการ
8. การจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขึ้นตอนการใหบริการ
8.1 เมื่อผูบริหารทองถิ่นประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปเสร็จเรียบรอย
8.2 คณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท. หนวยงาน
ราชการสวนราชการหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ของ อปท.
8.3 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
8.4 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน
8.5 แผนการดําเนินงานใหจดั ทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง

เอกสารประกอบการ

หมายเหตุ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ
26 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 12
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2559
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การจัดทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่
ลําดับ
กระบวนงานบริการ
10. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

ขึ้นตอนการใหบริการ
10.1 ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
10.2 คณะกรรมการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามประเมินผลแผน
10.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
10.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
10.5 ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
10.6 ประกาศใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป

เอกสารประกอบการ

หมายเหตุ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ

28 ขอ 29 และ ขอ 30 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ขอ 13 (3) ขอ 15 (3)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท
0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท
0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
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บทที่ ๔
ระบบการปองกัน / การตรวจสอบเพือ่ ปองกันการละเวน
การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นภารกิจหลัก
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ หนาที่ รวมทั้งปฏิรู ประบบบริห ารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิ ตสํานึก
ในการให บริการประชาชน สําหรับ หน วยงานที่มีหน าที่ห ลักในการตรวจสอบการทุ จริต เช น สํานักงาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น ต น
สําหรับคําวา “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด ว ยการป องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.
2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่
อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือ
หนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในส ว นของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการโดยทุ จ ริ ต กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85(2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยทุจริต เปนการกระทําผิดนัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือ
นอกสถานที่ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู
ดํารงตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตอง
รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณา เรื่องประจาแผนธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับ
ฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมี
ลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไป
แลว” เชนนี้ ก.พ. วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสง
ลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ

2. ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
“ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
“ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้น
ไมปฏิบัติหรือวดเวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปน
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดย
ปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวน
ก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปน
ความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป
“มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา มิติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
“ผูอื่น” หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไม
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
“ประโยชน ” หมายถึ ง สิ่ งที่ ได รั บ อั น เป น คุ ณ แก ผู ไ ด รั บ ซึ่ งอาจเป น ทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน
“มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไม
นั้นจะตองพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่ มิควร
ได ซึ่ ง หากการสอบสวนพิ จ ารณาได ว า ข า ราชการผู อื่ น ใดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ฐานทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ร าชการ
คณะรัฐ มนตรีไดมีมติ เมื่อวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2536 วาการลงโทษผู กระทํ าผิดวินั ยฐานทุจริตต อหนาที่
ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคือหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด
ไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะ ถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตาม
มาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดอาญาฐาน
เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ งตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูก ลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้ง
อาจจํ า คุ ก และยึ ด ทรั พย ดั งนั้ น ข าราชการทุ กคนควรพึ งละเว น การทุ จ ริ ต ต อหน าที่ ร าชการโดยเห็ น แก
ประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคการบริหารสวนตําบล ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชน
ไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด
ความโปรงใสเปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให
เกิดผลตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง

ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน
กล า วคื อ การบริ ห ารงานที่ ดี จ ะช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานตามโครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขาม แมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ
จะออกแบบไวดี มีความเปนไปไดทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการ
บริหารจัดการไมดีการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

ระเบียบ/ขอบังคับ ทีบ่ งั คับใชตอ ผูท ลี่ ะเวนการปฏิบตั หิ นาที่
องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว
ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของตรวจดูได
• หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการ
ทบทวนภารกิจ ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะได ดํา เนินการต อไปหรือไม โดยคํานึงถึ ง
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคา
ของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
• หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวน
ราชการด วยกั น ให สว นราชการกํ าหนดระยะเวลาแลว เสร็ จของงานแตล ะงานประกาศให ป ระชาชนและ
ข าราชการทราบเป น การทั่ ว ไป ส ว นราชการใดมิ ไ ด กํา หนดระยะเวลาแล ว เสร็ จ ของงานใดและ ก.พ.ร.
พิจ ารณาเห็ น วางานนั้ น มีลั กษณะที่ ส ามารถกํ าหนดระยะเวลาแลว เสร็ จ ได หรื อส ว นราชการได กําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวน
ราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความ
ยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมโดยเร็ วต อไป มาตรา 43 การปฏิบั ติร าชการในเรื่องใดๆ โดยปกติ ใหถือว าเป นเรื่อง
เปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปน
ความลับไดเทาที่จําเปน
• หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการ
ประเมินผลตาม มาตรา 9(3) แลวใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู รั บ บริ การ ความคุ มค าในภารกิ จ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.
กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติ
หน าที่ของข าราชการเพื่ อประโยชนในการบริ ห ารงานบุ คคล ให สว นราชการประเมิ น โดยคํานึ งถึ งผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูน ั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการ
ผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2557
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน ส ว นรวม เป น กลางทางการเมื อ ง อํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ก ารประชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอ มูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2557
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน ส ว นรวม เป น กลางทางการเมื อ ง อํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2557
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรั กษาประโยชน สวนราชการ เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบ ริการแก
ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริห ารสวนตําบลทะเมนชัย ในฐานะเป นองคกรที่ใกลชิดกั บประชาชนมากที่สุ ด
โดยมีหนาที่ในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน
วางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบล จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจ าง และพนักงานจาง ใหมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะ
ทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด

ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทา
เทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและ
ประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก เ พื่ อ น
ขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย
อนุ สนธิสั ญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลสว นทองถิ่ น (ก.ถ.) ได
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอและของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน

ของประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความ
โปรงใสของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ลักษณะของการจัด เตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดั บการปฏิบัติ งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อ
รองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผนดิ นและการใชสิทธิตามพระราชบั ญญัติขอมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
ภาครัฐและประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐมีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปน
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เที ย มและมี มาตรฐานเป น หนึ่ งเดี ย วมาตรฐานและตั วชี้ วั ด ความโปร งใสหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ กําหนดภายใต
พระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีป ระโยชนทั้งตอภาคประชาชนและหนว ยงาน
ภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการ
ทางงานอื่นๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
3. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใชชองทางผาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็น
ถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัดดังกลาว เปนต นแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

4. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมิน
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมิน
ตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
5. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสของหน วยงานภาครัฐ
ประกอบด วย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และ
กระบวนการปฏิบัติที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมี
ส ว นร ว มของประชาชนและการตรวจสอบการใช อํ านาจรั ฐ ของภาคประชาชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอบและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรมโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริ การการเลือกใช
ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดย
มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเป น การสะท อนให เ ห็ น ถึ งเป ด เผย การตรวจสอบได และการส งเสริมการเข าถึ งข อมู ล
ขาวสารของราชการและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิ บัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ระดับ ความสมบู ร ณของข อมู ลข าวสารและขั้น ตอนการดํ าเนิ นการของหน ว ยงานภาครัฐ ในเชิงคุ ณภาพที่ มี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน มีมาตรฐานความโปรงใสด านการติด ตามและประเมิ น ผล เป น

มาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเปนการกําหนด
หลั กเกณฑและตัว ชี้วั ดสํ าหรับ การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของหน วยงาน การพัฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในของหนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตาม และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจ ประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผย
และการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอ มูล
ขาวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใส และการจัดการความรูของ
หนวยงานซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กลไกการตรวจสอบภายในเป น เครื่องมื อในการติ ด ตามและประเมิ น ผล วิ ธี การประเมิ น
พิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ ก ารตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ข องหน ว ยงานที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนงาน
งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผล
การปฏิบัติการของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงาน ภายในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงานโดยพิจารณาจากผล
การนําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมี การ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการใหบริการ
ตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหบริการที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการให บ ริ ก ารตามหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนที่ ห น ว ยงาน กํ า หนดไว ว า มี ห รื อ ไม มี ก าร
ใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ใหบริการแกประชาชน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด

3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน-หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการใหคุณ ใหโทษ และ
การจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการ
กําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรใน
การปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติง านดวยความโปรงใส
และยุติธรรม วิธีการประเมิน พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การใหคุณ ใหโทษ แกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรภายในหน ว ยงานและเพื่ อการพั ฒ นาระบบ การติ ด ตามและประเมิ น ผลของ
หนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไว และมีการเผยแพร
หลักเกณฑตัวชี้วัด และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน
1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
การกําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน ใหเปนที่
รั บ ทราบโดยทั่ ว ไป วิ ธี ก ารประเมิ น พิ จ ารณาจากการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
การจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น การดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป พ ร อ มทั้ ง วิ เ คราะห ป ญ หา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตาม
แผนที่กําหนดไวหรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให
กิจ กรรมต างๆ เปน ไปตามแผนที่ กําหนดไวจ ากความหมายดั งกล าวจะเห็ นได ว า เมื่อมี การศึ กษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไม เปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผู บริหาร
จะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหกาปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของ
โครงการเพื่ อ จั ด การให โ ครงการผลิ ต ได ป ริ ม าณตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผน เรี ย กว า การควบคุ ม ปริ ม าณ
(Quantity Control) และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม
คุณภาพ (Quantity Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุม
ใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการโดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีกําหนดไว และใหเปนไปตาม
กําหนดโครงการควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (CostControl) การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใหโครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทํางานกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก
การควบคุมการใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการ
เปนปจจัยนําเขาของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)
ไดแก การควบคุมการกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณา
ไดจากประเด็นตอไปนี้
1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือ
เปนหัวใจสําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เมื่อเปนเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของ
โครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของ
โครงการลงไปไดมากทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค
อื่นๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใช
เป น การจั บ ผิ ด เพื่ อ ลงโทษ แต เ ป น การแนะนํ า ช ว ยเหลื อ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลสํ า เร็ จ ของโครงการเป น สํ า คั ญ
เพราะฉะนั้น ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึก
กระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหา
อุปสรรคตางๆ ก็จะมีมากขึ้น

4. ชวยปองกันและลดความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามี
การควบคุมไมดีพออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะ
ของเหตุการณที่เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้นผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอ ใหเกิด
ปญหาการลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมาย วัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจน
ขึ้นโดยปกติโครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวามๆ หรือใชคําที่คอนขางจะ
เปนนามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานหรือ
แมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ ชัดเจนขึ้น
เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและ
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไปไดมรการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมี
การติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแล ว ก็ต องมีการควบคุมเพื่อปรั บปรุงปฏิ บัติงานดังกลาวใหไปสู
ทิศทางที่ตองการและในทางกลับกัน ใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอน
เสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได

