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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจกา รบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปูาหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด                 
มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้ นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ 
บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าข้ึนไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด 
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มตี่อผู้ปฏิบัตงิาน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
 8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  
 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 11. มีขั้นตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 
 
รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 
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  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   - การท่องเที่ยว 
   - การผังเมือง 
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อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า    
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3  เรื่องอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม"  
  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
  3. องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
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บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของต าบล 
............................................................... 

1. สภาพทั่วไป 
 
ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 44 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรง และ
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอโคกส าโรงประมาณ 8 กิโลเมตร 
 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลดีรัง  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ต าบลเพนียด โดยทั่วไปพ้ืนที่จะเป็นภูเขาหินทราย สลับกับที่ราบ และจะมี
คลอง ล าธารสั้นๆ ตัดผ่าน เหมาะแก่การท าไร่ และท านา บางส่วน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝน เพ่ือท า
การเกษตร และท าการแกะสลักหินทรายเป็นรูปเครื่องใช้ ต่างๆ 
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ข้อมูลความจ าเป็นของหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้าน ต าบลเพนียด  มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่  ประกอบด้วย 

 1. มี 10 หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 2,380 หลังคาเรือน 
       2. จ านวนประชากรทั้งหมด  7,119  คน  รายละเอียดดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเพนียด 659 678 1,337 409 

2 บ้านเพนียด 348 352 700 258 

3 บ้านเพนียด 576 603 1,179 411 

4 บ้านนกเขาเปล้า 374 357 731 235 

5 บ้านนกเขาเปล้า 312 355 667 203 

6 บ้านหนองปล้อง 167 189 356 105 

7 บ้านเพนียด 293 280 573 247 

8 บ้านเพนียดพัฒนา 275 314 589 188 

9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 237 243 480 147 

10 บ้านหนองสะแก 243 264 507 177 

รวมทั้ง  10  หมู่ 3,484 3,635 7,119 2,380 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-9- 

1. ศักยภาพของชุมชน 

 อาชีพ  
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบล
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟุาง อ้อย ทานตะวัน มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
สภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีท่ีชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดคือกลุ่มแกะสลักหินต าบล
เพนียด สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ 
 
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 - ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
 - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (มีหัวจ่ายน้ ามัน) พร้อมเปิดร้านขายช า 2 แห่ง 
 - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) 5 แห่ง 
 - รีสอร์ท 2 แห่ง 
 - โรงสีข้าว 8 แห่ง  
  แยกเป็น-โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (สีข้าวได้มากกว่า 20 เกวียน/วัน) 2 แห่ง 
  -โรงสีข้าวขนาดกลาง (สีข้าวได้20เกวียน/วัน) 1 แห่ง 
  -โรงสีข้าวขนาดเล็ก (สีข้าวได้5เกวียน/วัน) 5 แห่ง  
 - จ านวนร้านค้าท่ีท ากิจการขายปลีก 35 ร้าน 
 - ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 5 ร้าน 
 - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 ร้าน 
 

2. สภาพสังคม 
2.1 การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่งประกอบด้วย  

1. โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  
2. โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า  
3. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งประกอบด้วย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  
- จ านวนครู/ อาจารย์ทั้งหมด 57 คน 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 10 แห่ง 
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2.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 

               - วัด 6 แห่ง 
  - ส านักสงฆ์ 1 แห่ง 

 

2.3 ด้านสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพนียด 1 แห่ง 
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100% 
 

2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจ 1 แห่ง 

                     - มีศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จ านวน 1 แห่ง 
 

3. การบริการพื้นฐาน 
3.1 การคมนาคม 
 - การคมนาคม ภายในเขตอ าเภอ โดยรถโดยสารสองแถวสาย เพนียด - โคกส าโรง  
 - การคมนาคม ภายในเขตจังหวัด โดยสารประจ าทางสาย ลพบุรี - หล่มสัก 
 - มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง 

และบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 990 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรังระยะทาง 567 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดินระยะทาง200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 2 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 300 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรังระยะทาง 360 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดินระยะทาง 210 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 3 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2,469 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรังระยะทาง 1,450 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดินระยะทาง 210 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 4 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 764 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดินระยะทาง 100 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 5 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 615 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดินระยะทาง 200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 6 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 380 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 7 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 469 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรัง ระยะทาง 460 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 8 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2,000 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรัง ระยะทาง 3,800 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
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หมู่ที่ 9 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 495 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนดิน ระยะทาง 1,200 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี 
หมู่ที่ 10 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 100 เมตร สภาพยังใช้งานได้ดี 
 - ถนนลูกรัง ระยะทาง 3,090 เมตรสภาพยังใช้งานได้ดี  
 

3.2 การโทรคมนาคม   

   ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีโทรศัพท์ใช้ จ านวน 1,500 ครัวเรือน  และ
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 เครื่อง 

3.3 การไฟฟ้า 
          เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ ทุกครัวเรือน 
คิดเป็น 100 % 
 

3.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 - สระน้ า  49  บ่อ  

 3.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  - ฝาย  6  แห่ง  
  - บ่อบาดาล  26  แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ า  6    แห่ง 
 

 
 

4. ศักยภาพภายในต าบล 
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. นายพิชัย เชญชาญ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 2. นายสาม เหนี่ยงจิตต์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 3. นายรุ่ง บุญเมฆ  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 4. นายแจ้ง ไม้คด  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 1. นายรัฐสิทธิ์ นิลนารถ  ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 2. นายชิต กริ่งกลับ  ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 3. นายธเนศพล จุ้ยซื่อ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 1 
 4. นางสีนวล จุ้ยซื่อ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 2 
 5. นายสุขะ เชญชาญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 3 
 6. นายบรรเทิง เถื่อนถ้ า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 3 
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 7. นายเสนาะ พันธ์ปิ่น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 4 
 8. น.ส.พภัสสรณ์ เหนี่ยงจิตต์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 4 
 9. นายสมนึก ค าหวาน ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 5 
 10. นายกอน โคกสลุง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 5 
 11. นายบัญญัติ เกิดแสวง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 6 
 12. นายมนัส พ่ึงธรรม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 6 
 13. นายเร่ง เข็มหล่ า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 7 
 14. นายสมบัติ เหมือนใจ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 7 
 15. นายจงกล ไม้คต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 8 
 16. นายปรีชา เปี่ยมวิชัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 8 
 17. นายแจ่ม ซับเจียม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 9 
 18. นางร่วม กริ่งกลับ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 9 
 19. นายชัยชนะ นุศิวอ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 10 
 20. นายชลอ เชญชาญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 10  
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โครงสร้าง 
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพนยีด 

 
 

   ฝ่ายบริหาร                  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

  

 

  

 

   

 

นายก อบต. 

 รองนายก ฯ รองนายกฯ 
เลขานุการ 

ประธานสภา

ฯ 

 รอง

ประธานสภาฯ 

 เลขานุการสภา 

ฯ 

สมาชิกสภา 

อบต. 



 

 

 
 
 
 
 
 

-14- 

โครงสร้างการแบ่งส่วน 
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 

 

 

 

 

 

  

    

 นักoyd 

 
ปลัด อบต. 

 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

 

 
กองคลัง 

 

 

 
กองช่าง 

 

 

 
กองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 
กองสวัสดิการและสังคม 

 
 
 

 
รองปลัด อบต. 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน 
ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการ
สามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐาน
และหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุ ประสงค์และ
เปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้
องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบั ติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การ
น าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน 
และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
เชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่
ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกัน 
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ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ 
ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน
บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การ
ปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและ
ควบคุมงานได้ดีขึ้น 
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  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่
ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) ประกอบด้วย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์
หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
  3. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่
ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ปฏิบัติได้ 
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่มัก
ก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายสามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดไว้  
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ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึก
ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การ
เปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้
ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
พนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างาน
บริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่
ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 
  - ส านักปลัด       - กองคลัง       - กองช่าง    
  - กองสวัสดิการและสังคม   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 ๑.  ส านักปลัด อบต.  มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป  งานกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  งาน

บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานสังคมสงเคราะห์    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์  งาน
กิจการสภา  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบุคลากร  

๒. กองคลัง  มีภารกิจด้านงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          
และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

  ๓. กองช่าง  มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค  
งานผังเมือง 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจด้านงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และ
การสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการ
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือตอบสนองความจ าเปนนขั้นพ้ืนาานของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเปนนธรรม 
  5.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน 
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        โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานกิจการสภา อบต. 
-งานกฎหมายและคดี 

-งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
-งานส่งเสรมิการเกษตร 
-งานส่งเสรมิปศุสัตว์ 

-งานสังคมสงเคราะห ์
-งานสวัสดิการและการพัฒนา
ชุมชน 
-งานส่งเสรมิพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสตรี 

-งานนโยบายและแผน  -งานส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
-งานบุคคล 
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                                                             โครงสร้างกองคลัง 

 

 

     

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

 

-งานการเงิน -งานการบัญชี -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ -งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
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     โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                   

                                      

                              

 

 

 

 

 

กองช่าง 

-งานก่อสร้าง 
-งานผังเมือง 

-งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

-งานประสาน
สาธารณูปโภค 
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               โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการและสังคม 

งานสังคมสงเคราะห ์
งานพัฒนาชุมชน 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
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        โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา) 

 

-งานบริหารการศึกษา -งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -งานรักษาความสะอาด 
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การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาต าบล 3 ปีเป็นประจ าทุกปีซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคม
ต าบลปัญหาความต้องการท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 3 ปีเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต าบลเขาเขนและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงแนวทาง
การพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์ การบริหารส่วนต าบลใช้การ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือที่กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนสามปี 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 
(ปฏทิิน 
การ

ท างาน) 

ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 
รายจ่าย

อปท. 
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สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันา

สามปี 
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Work  Flowกระบวนงาน 

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง 
ของแต่ละข้ันตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายข้ึนและแสดงให้
เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

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

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

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

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

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

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  
 
 

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

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

                         จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 
                          กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
                         การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

                    แสดงถึงทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 
                         จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.  ประชาคมหมู่บ้าน 
 

2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับต าบล 

 

4.  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

6.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 
 

8.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

10.  นายอ าเภออนุมัติ 

11.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

12.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดท าเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ



 

 

 
 
 
 
 
 

-28- 
 

คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมวด  1  ข้อ  7  
และ  ข้อ  9 

-  ด าเนินการเมื่อคณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระแล้ว  ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสองปี 
-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

      



 

 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

2 การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้น า
ชุมชนทุกหมู่บ้าน  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดเวที
ประชาคม  รูปแบบ  การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/
ล าดับการน าเสนอ 
2.2  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือน าแผนงาน/
โครงการ เข้าร่วมบูรณาการ 
2.3  แจ้งอ าเภอ/ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพื่อเข้าร่วม
กระบวนการ 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

-  หนังสือเชิญอ าเภอ/ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
บูรณาการ 
-  แบบน าเสนอแผนงาน/
โครงการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 10 (1) 

-  ด าเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

3. การประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 

3.1  ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  สว่นราชการที่เก่ียวข้อง/ผู้น าชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมู่บ้านน าเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจุ 
ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 
3.4  วิเคราะห์ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ  
โดยการยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน  ทั้ง  ๖
หมู่บ้าน 
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมิน 

-  ด าเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  ๖  
หมู่บ้าน  วันละ  1  หมู่บ้าน  รวม  
๖  คน 

. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

4.  การรวบรวมน าข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ/

โครงการจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
รวบรวมปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  ๖ 
หมู่บ้าน 
4.2  จัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อด าเนินการต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการ
แต่ละหมู่บ้าน  ทั้ง  4  หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 3 ข้อ 17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 

-  ด าเนินการทันที่ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง  4  
หมู่บ้าน  ภายในเดือน  มีนาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

5. ประชาคมระดับต าบล 5.1  รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมูล
แผนงาน/โครงการ  ของทั้ง  ๖  หมู่บ้าน  ที่จัดล าดับจัด
ความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้านมาพิจารณา 
5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับต าบล
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมทุกประเด็นปัญหา
ตามล าดับ 
5.3  สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดล าดับและลง
มติโดยการยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการทั้ง  
๖  หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมประชาคม
ระดับต าบล 
-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับต าบล 
-  ภาพถ่าย 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมข้อมูลการประชาคม
ระดับหมู่บ้านทั้ง  ๖ หมู่บ้าน  
ภายในเดือน  เมษายน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

6. จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคม
หมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบลเสร็จสิ้นแล้ว  ภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 
7.2  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนา

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 12 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วภายในเดือนพฤษภาคม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่นเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 

-  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถ่าย 

 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
8.3  สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ยกมือ 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
-  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
-  ภาพถ่าย 

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

9.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่าง
แผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา

-  ด าเนินการทันทีเมื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

 



 

 

 
 
 
 
 
 

9.2  น าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้น า
ขุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

สามป ี
-  รายงานให้ผู้ก ากับดูแลในระดับอ าเภอทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ 17 (4) และ หมวด 5 ข้อ 
24,25 

ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ภายใน
เดือนมิถุนายน 

 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

9. ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
รวมโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
9.4  ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกินศักยภาพเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาประสานหน่วยงานที่

   



 

 

 
 
 
 
 
 

เกี่ยวข้องต่อไป 
9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
9.6  จัดส่งให้อ าเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนา
อ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย

เหตุ 
 ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

10. จัดท าแผนการด าเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ของ อปท. 
10.2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  5  ข้อ  26 

-  ด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน 
10.4  ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 

ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ อปท.ใน
ปีงบประมาณนั้น 

 
 
 
 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

11. การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
11.2  คณะกรรมการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
11.3  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 6 ข้อ 28,29,30,

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว  
ภายในเดือนธันวาคม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
11.6  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

และ ข้อ 31 
-  ผู้บริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

-39- 
แนวทางการด าเนินงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งได้
ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องด าเนินการต่อไปนี้
และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถ่ินอนุมัต ิ
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง
เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 
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  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณาก าหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
 เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน 
ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์
จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของ
ทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด 
และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสามปี  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
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  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนใน
ห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปีก็ได้) 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณระยะเวลา 
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ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนิ นการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนา 3 ปี 
  การจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบราหร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
-43- 

ถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช่วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของ
สังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 
ดังนี้  
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น
การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด   จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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บทที่  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการใน
การท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 
ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย
ผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการ 
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เพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมี
หน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ 
 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่
กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจหน้าที่ จะอ้างได้ตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได"้  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  
ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  
การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา  
เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและยึด
ทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่
ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  
เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน
ของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  
ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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หรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็น
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็น
เรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับ
ได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 
9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  พ.ศ.
2558 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  พ.ศ.2558 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที ่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  พ.ศ.2558 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการ
บริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม   
จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งม่ัน  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
  

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่าง
กว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อ
การบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝุายรวมทั้งการให้  การ
บริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืน ๆ 
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้
ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
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 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการ
อ่ืน 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็น
ธรรมโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน         
6  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
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 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External 
Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

-55- 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บ ริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบ
ที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน เกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้
บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
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 2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติ งานตามแผนปรากฏว่าไม่
เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุม
ในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและ
คุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
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 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดย
จะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธ รรม  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ  หาก
ไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  ก าร
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

 2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  ท าให้
สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่ เรียกว่า 
"สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 
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 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้อง
มีการท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการ
ควบคุมได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่า
เป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทางกลับกันใคร
หรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 

 

******************************** 


