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บทที ่1 
บทน า 

หลกัการและเหตผุล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 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. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิตรงตามเปูาหมายภารกิจ 
โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง                 มีเปูาประสงค์ในการน า
มาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่า
กระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้างานและ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

 

วัตถปุระสงค ์

 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จขององค์การโดย
สมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงานต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมาก
ยิ่งขึ้น 



 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละงานออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การ
ท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างาน
และเปูาหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้
ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถ
มองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชนข์องการจดัท าคูม่อืการปฏบิัตงิาน 
 ประโยชนข์องคูม่อืการปฏิบตังิานทีม่ีตอ่องคก์รและผู้บงัคับบัญชา 
 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. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชนข์องคูม่ือการปฏบิัตงิานทีม่ีตอ่ผูป้ฏบิัติงาน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ท างานด้วยความสบายใจ 
 8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพื่อน ามารปรับปรุงงานได้  
 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 



 11. มีขั้นตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังสิ้น 5,335 แห่ง) 
 
 
 
รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน 
ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี
เพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หมู่บ้านละสามคน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 
และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ านาจหนา้ทีข่อง อบต. 
  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด  
 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 



   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   - กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
   - การท่องเที่ยว 
   - การผังเมือง 

อ านาจหนา้ที่ตามแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 
16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น 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 และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
  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 และสาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

บทบาทหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จากบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลัก
ของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติ
ว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ 
"องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม 
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดย
ก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 
ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามล าดับ) 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 



   (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) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 

บทที ่2 

      ส่วนที ่ ๑   

 

๑.  สภาพทั่วไป 

๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาต าบลชุมพวงในปี พ .ศ. ๒๕๓๘  มี

ก านันในต าบลชุมพวงเป็นประธานสภา   ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นสมัยแรกใน  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวงได้ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ  ๔  ปี และมีการเลือกตั้งสมัยที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.
๒๕๔๓   มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ๘  คน   และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕   มีการแยกหมู่บ้าน
เพ่ิมอีก  ๑  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  ๑๕  ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมพวง  เพ่ิมอีก  ๒ คน  รวมมีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐  คน  และมีการเลือกตั้งสมัยที่  ๓  ในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๗  มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ๑๐  คน ในปี  ๒๕๕๑  มีการแยกหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเดื่อ  หมู่ที่  ๕  (คุ้มหนองสะแก(นอกเขตเทศบาล)) ท าให้มีการเลือกตั้งสมัยที่  ๔  ในวันที่  
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑ มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ๑๒  คน   และมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในต าบล จ านวน  ๑  คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งข้ึน  จ านวน   ๒   คน  

๑.๒  ที่ตั้ง    
ต าบลชุมพวงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช   เขตการปกครองของอ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  
๑๐๐  กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๒.๕  ชั่วโมง (รถประจ าทาง)   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ   ๔.๕   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง  ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองหลัก   อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโนนยอ    อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 



ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลท่าลาด    อ าเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลประสุข    อ าเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  เนื้อที่         
ประมาณ   ๔๙.๓๐๓   ตารางกิโลเมตร   หรือ  ๑๖,๙๑๙   ไร่ 

 
 
 

๑.๔  ภูมิประเทศ     
สภาพทั่วไปพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงประมาณร้อยละ  ๖๐   ที่ราบลุ่มแม่น้ าร้อยละ  ๔๐  พ้ืนที่ลาดเขาไป

ทุกด้าน  ส่วนที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  ๒๑๐   เมตร  ส่วนที่ต่ าสุดจากน้ าทะเล  ๑๓๙  เมตร  
แม่น้ าที่ส าคัญ  คือ   แม่น้ ามูล   และล าน้ ามาศ  โดยไหลผ่านจากแนวทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 
    ๑.๕  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป    

ต าบลชุมพวง  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล  ๒ ชนิด พัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ท าให้เกิด
ช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๗-๒๘  องศาเซลเซียส  เดือนที่
อากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน  และอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม-มกราคม 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี   ๓  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

       ๑.๖  จ านวนหมู่บ้าน      
มีหมู่บ้านทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน ( เต็มพ้ืนที่ ) และ  ๑  หมู่บ้าน ( นอกเขตเทศบาล )   ได้แก ่ บ้านเดื่อ  หมู่ที่  

๕  (คุ้มหนองสะแก) 
          ตารางที่  ๑  รายะเอียดหมู่บ้านและรายชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
๕ บ้านเดื่อ  (คุ้มหนองสะแก) นายบุญเลิศ  ลัดดี 
๖ บ้านยาง นายเสียง  เย็นสบาย 
๗ บ้านหนองแดง นายสุรัตน์  ยศหลวงทุ่ม 

๑๒ บ้านพันธุ์เจริญ นายสังคม  เกยนอก 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง นายวุฒิพงษ์   ก้องก าธรธเนศ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ นายธวัชชัย  มารศรี 



        ๑.๗   จ านวนประชากร    
ในปี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ต าบลชุมพวงมีประชากรทั้งสิ้น ๓,๔๖๙  คน  แยกเป็นชาย  ๑,๗๗๔  คน  

หญิง  ๑,๖๙๕   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๑๔.๒๑   คน / ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๑,๐๙๔ ครัวเรือน  
ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ย  ๓.๑๗  คน / ครัวเรือน 

 
 
 
 
 

         ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามหมูบ่้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ทั้งหมด เกษตรกร 
๕ บ้านหนองเดื่อ (คุ้มหนองสะแก) ๘๑ ๗๒ ๑๕๓ ๗๕ ๑๖ 
๖ บ้านยาง ๓๔๓ ๒๘๗ ๖๓๐ ๑๖๕ ๙๘ 
๗ บ้านหนองแดง ๕๖๑ ๕๕๑ ๑,๑๑๒ ๓๕๕ ๘๙ 

๑๒ บ้านพันธุ์เจริญ ๑๗๖ ๑๗๙ ๓๕๕ ๑๐๗ ๖๖ 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง ๑๓๒ ๑๒๐ ๒๕๒ ๙๘ ๔๖ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ ๓๗๒ ๔๐๓ ๗๗๕ ๒๙๔ ๖๒ 

รวม ๑,๗๗๔ ๑,๖๙๕ ๓,๔๖๙ ๑,๐๙๔ ๓๗๗ 
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

 
ตารางที่  ๓  พื้นที่และสภาพการถือครอง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่

ทั้งหมด  
(ไร่) 

พื้นที่ 
การเกษตร  

(ไร่) 

พื้นที่ 
ท านา   
(ไร่) 

พื้นที่ 
ท าสวน  
(ไร่) 

พื้นที่ 
ท าไร่   
(ไร่) 

พื้นที่
สาธารณะ  

(ไร่) 

พื้นที่ตั้ง
บ้านเรือน  

(ไร่) 
๕ บ้านเดื่อ   ๒,๒๙๓ ๑,๓๘๕ ๖๐๕ ๒๗๓ ๕๕๐ ๑๐ ๘๔ 
๖ บ้านยาง ๓,๒๘๖ ๓,๐๔๘ ๒,๘๓๐ ๑๒๐ ๓๐ ๒๐๐ ๒๔๘ 
๗ บ้านหนองแดง ๒,๓๑๑ ๒,๑๔๓ ๓๕๐ ๓๓๑ ๑,๐๐๐ ๔๖ ๒๐๐ 

๑๒ บ้านพันธ์เจริญ ๓,๒๙๒ ๒,๗๖๔ - ๖๓๙ ๑,๕๘๙ ๑๒๖ ๓๔๔ 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง ๒,๔๐๘ ๑,๙๕๘ ๑,๗๘๓ ๑๐๒ ๑๐ ๑๐ ๑๓๐ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ ๓,๓๒๙ ๓,๐๔๗ ๔๐ ๑๗๓ ๒,๒๔๒ ๒๐ ๓๒๐ 

รวม ๑๖,๙๑๙ ๑๔,๓๔๕ ๕,๖๐๘ ๑,๖๓๘ ๕,๔๒๑ ๔๑๒ ๑,๓๒๖ 



๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑  อาชีพ 
ประชากรภายในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การท านา  ท าได้ปีละ  ๑   ครั้ง  

และการปลูกพืชผักและผลไม้   เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรม  จะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนใน
วัยแรงงานจะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง   

 ๒.๑.๑ การเกษตรกรรม 
 ท านา   จ านวน     ๑๑,๔๓๔     ไร่ 
 ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน       ๓,๒๕๕    ไร ่
 ปลูกไม้ยูคา  จ านวน         ๒๙๒     ไร ่

 ๒.๑.๒ ปศุสัตว์ 
  การเลี้ยงสุกร  จ านวน         ๑๙๓     ตัว 
  การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จ านวน         ๓๗๓     ตัว 
  การเลี้ยงสัตว์ปีก  จ านวน         ๙๓๕     ตัว 

                                            (หมายเหตุ  ข้อมูลจากแบบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ปี  ๒๕๕๙) 

 ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โรงสีข้าว         จ านวน  - แห่ง 
 ร้านค้า             จ านวน  ๒๓ ร้าน 
 ปั๊มน้ ามัน         จ านวน  ๑ แห่ง 
 ท่าทราย            จ านวน  ๑ แห่ง 
 ธุรกิจบ้านเช่า   จ านวน  ๒ แห่ง 
 ร้านซ่อมรถ , ซ่อมรถยนต์  จ านวน  ๗ แห่ง 
 รีสอร์ท    จ านวน  ๒ แห่ง 
 ร้านตัดผม   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านล้างอัดฉีด   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านท าเหล็กดัด   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านท าศาลพระภูมิ  จ านวน  ๑ แห่ง 
 ธุรกิจเสาสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  ๑ แห่ง 

 
 
 
 
 

๓.  สภาพทางสังคม 
 ๓.๑   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

๑.  วัดบ้านตาล   (บ้านยาง  ม.๖) 



  ๒.  วัดบ้านหนองแดง   (บ้านหนองแดง  ม.๗) 
  ๓.  วัดตลาดชุมพวง    (บ้านชุมพวงธารทอง  ม.๑๔) 
  ๔.  วัดบ้านพันธ์เจริญ   (บ้านพันธ์เจริญ  ม.๑๒) 
  ๕.  ส านักสงฆ์บ้านโคกเจริญ   (บ้านโคกเจริญ ม.๑๕) 
  ๖.  วัดป่าไตรสิกขา (บ้านเดื่อ หมู่ที่  ๕ (คุ้มหนองสะแก)) 

 ๓.๒   สาธารณสุข 
๑. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)     จ านวน  ๕  แห่ง 

                     ๒. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)       จ านวน  ๕๕  คน 
                     ๓. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า จ านวน   ๘๖๗  ครัวเรือน  (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ %) 

๔.  การบริการพ้ืนฐาน 

 ๔.๑   การคมนาคม 
  ๔.๑.๑   การคมนาคมติดต่อของต าบลกับอ าเภอเมืองและใกล้เคียง  มีเส้นทางที่ส าคัญ  คือ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๕ จังหวัดนครราชสีมา – พิมาย – ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  

๙๘  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๒๓  สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  

ระยะทางประมาณ  ๓๘  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๒๖ สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง

ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๘๕ สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอประทาย  ระยะทางประมาณ  

๒๔  กิโลเมตร 

         ๔.๑.๒    การคมนาคมในต าบลต าบลชุมพวง  มีทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๑๖๐  และ
ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   ๒๒๒๓  โดยประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และ 
ใช้เป็นเส้นทางท่ีส าคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล 
  ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก  
สบายมากยิ่งขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุก  และถนนลูกรัง 

  ๔.๒    การโทรคมนาคม 
-   โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน     ๑๒ จุด 

  ๔.๓    การไฟฟ้า 
  ประชากรต าบลชุมพวง  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพ่ือนบ้าน  ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์   
และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน   นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน  และถนนสายหลักในทุก
หมู่บ้าน 

  ๔.๔   ระบบประปา 
         มีระบบประปา  ๖  แห่ง  คือ 
 - ประปาหมู่บ้านเดื่อ คุ้มหนองสะแก (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ ๕ 



 - ประปาหมู่บ้านยาง  ( บาดาล )  บริการประชาชนหมู่ที่  ๖ 
- ประปาหมู่บ้านหนองแดง  ( ผิวดิน ) บริการประชาชนหมู่ที่  ๗ 
- ประปาหมู่บ้านพันธ์เจริญ (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ ๑๒ 
- ประปาหมู่บ้านชุมพวงธารทอง  (ผิวดิน)  บริการประชาชน  หมู่ที ่๑๔ 
- ประปาหมู่บ้านโคกเจริญ (บาดาล)  บริการประชาชน  หมู่ที ่๑๕ 

๕.   ข้อมูลอื่นๆ 

  ๕.๑ ทรัพยากรดิน 
ต าบลชุมพวงมีลักษณะดินโดยทั่วไปดินส่วนใหญ่ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ าตาลอ่อนหรือ

น้ าตาลปนเทา  ใต้ชั้นบนหรือกลางเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีน้ าตาลถึงสีชมพู  ชั้นล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว  หรือดินเหนียวสีเทาอ่อนหรือสีเทามีจุดประตลอดชั้นดิน  ดินนี้เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุ  พบอยู่บริเวณที่
พักล าน้ าระดับต่ า  พ้ืนที่มีลักษณะเกือบจะราบเรียบ  ความเหมาะสมของดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวใน
ฤดูฝน  

           ๕.๒  ทรัพยากร 
ต าบลชุมพวง อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ ามูลต้นน้ าไหลมาจากแม่น้ ามูล  ไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบล

บริเวณบ้านยาง   และล ามาศ  ผ่านหมู่ที่   ๖  และหมู่ที่ ๑๔   ไหลมาจากตอนใต้ของต าบลชุมพวง ซึ่งรับน้ ามาจาก
อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์    การเพาะปลูกส่วนใหญ่ในที่ราบลุ่มใช้แหล่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  ส่วน
บริเวณอ่ืนต้องอาศัยน้ าฝน 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  คลองส่งน้ า    จ านวน  ๕ สาย 

 -  ฝาย / เขื่อน / ประตูระบายน้ า  จ านวน        ๒ แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น    จ านวน       ๑๖       แห่ง 
  -  บ่อโยก    จ านวน         ๖ แห่ง 
  -  บ่อบาดาล    จ านวน       ๑๔       แห่ง 
  -  สระน้ า / หนองน้ า   จ านวน      ๑๑       แห่ง  
 
 ทรัพยากรป่าไม้ 

ต าบลชุมพวงมีพ้ืนที่ป่าชุมชนอยู่   ๑   แห่ง  คือ   ป่าไม้ชุมชนบ้านพันธุ์เจริญ  ตั้งอยู่ที่บริเวณริม
ถนนสายชุมพวง – โนนรัง   ด าเนินการปลูกโดยราษฎรบ้านพันธุ์เจริญ 

  ๕.๓   มวลชนจัดตั้ง 
 อาสาสมัครต ารวจบ้าน   ๑  รุ่น  จ านวน    ๒๕     คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน     ๕๕     คน 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๑  รุ่น จ านวน    ๖๙    นาย 
 ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน     ๕๐     คน 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลชุมพวง จ านวน   ๘๘๗    คน  



๖. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.๑   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๑.๑  จ านวนบุคลากร จ านวน     ๑๖    คน 
๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑)  นักบริหารงาน อบต.  (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(๒)  หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
(๓)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(๔)  นักพัฒนาชุมชน  
(๕)  นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 
(๖)  เจ้าพนักงานธุรการ 
(๗)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๘)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๙)  พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๑๐) นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
(๑๑) คนงานทั่วไป 
(๑๒) จ้างเหมาบริการ  
 
 
 

                   ๒. กองคลัง 
(๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง 
(๒)  เจ้าพนักงานพัสดุ 
(๓)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
(๔)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

               ๓. กองช่าง 
(๑)  ผู้อ านวยการกองช่าง 
(๒)  จ้างเหมาบริการ 

                ๔. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - 

6.1.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 

 ประถมศึกษา            จ านวน      ๓      คน 
 มัธยมศึกษา    จ านวน      ๓    คน 
 ปวช. / ปวส.            จ านวน      ๕      คน 
 ปริญญาตรี                      จ านวน      ๔     คน 
 ปริญญาโท                             จ านวน      ๑      คน 



๖.๒  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
๖.๒.๑   การรวมกลุ่มของประชาชน 

อ านวยกลุ่มทุกประเภท ๗    กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่มเป็น 
  กลุ่มอาชีพ  จ านวน     ๗        กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน     ๒        กลุ่ม 

๖.๒.๒ จุดเด่นของพื้นท่ี (ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาต าบล)  เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟ้า  แหล่ง
น้ า  ประปาหมู่บ้าน  และทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า  
ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โอบอ้อมอารี  ไม่มีปัญหาด้านมวลชน   
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

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

  
 



 
 
 
 
 
 

 

โครงสรา้ง 
การบรหิารงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุพวง 

 
 

   ฝาุยบรหิาร                  ฝาุยนติิบญัญัติ 
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นายก อบต. 

 รองนายก ฯ รองนายกฯ 
เลขานุการ 

ประธานสภา

ฯ 

 รอง

ประธานสภาฯ 

 เลขานุการสภา 

ฯ 

สมาชิกสภา 

อบต. 



 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งการแบง่สว่น 
ราชการองคก์ารบริหารสว่นต าบลชมุพวง 

 

 

 

 

                                                         

 

 

  

    



 
 
 
 
 
 

บทที ่3 

การปฏบิตังิานตามภารกิจหลกั 
 

ความหมายมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้ บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติ งานมี
ความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าไป สู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของ
การบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่
องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การน าไปใช้
ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงาน
โดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือ
ประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance 
Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
องค์การได้ก าหนดไว้ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูป
ของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ 

 



 
 
 
 
 
 

  1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จ
รวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็
พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มี
การฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุก
กับงาน 
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และ
ช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
หลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีข้ึน 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job 
Description) ประกอบด้วย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน 
คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงา น
หรือองค์การ 
  3. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ เพ่ือ
ปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว ้



 
 
 
 
 
 

  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อย
เพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพ
ของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็น
งานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์ การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ ผู้เก่ียวข้องทุกฝุาย
สามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติ
ได้ตามที่ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึก
ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหารของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จ าเป็น
ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

 - ส านักปลัด            
- กองคลัง   
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ๑.  ส านักปลัด อบต.  มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป  งานกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานสังคมสงเคราะห์    งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์  
งานกิจการสภา  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบุคลากร  

๒. กองคลัง  มีภารกิจด้านงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          



 
 
 
 
 
 

และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

  ๓. กองช่าง  มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค  
งานผังเมือง 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     งานบริการสาธารณสุข 

  5.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน 

               

        โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 

    

    

    

                                                             โครงสร้างกองคลัง 

 

 

     

 

 

 

 

     

            

           -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

           -งานบุคลากร 

 

1.นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ช านาญการ)  

จ านวน 1  อัตรา 

พนกังานจา้งตามภารกิจ 

หวัหนา้ส านกัปลัด 

(นกับรหิารงานทัว่ไป) 

 

-งานบริหารงานทั่วไป 

-งานกจิการสภา อบต. 

-งานกฎหมายและคด ี

-งานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั 

-งานสง่เสริมการเกษตร 

-งานสง่เสริมปศสุตัว ์

-งานสงัคมสงเคราะห ์

-งานสวสัดิการและการพฒันาชมุชน 

-งานสง่เสริมพฒันาอาชพีและพฒันาสตรี 

-งานนโยบายและแผน  -งานสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

-งานบุคคล 

กองคลงั 

(นกับรหิารงานการคลงั) 

 

-งานการเงนิ -งานการบญัช ี -งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ -งานทะเบียนทรัพยส์นิและ

พัสด ุ



 
 
 
 
 
 

     โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

        โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชา่ง 

(นกับรหิารงานชา่ง) 

 

-งานกอ่สรา้ง 

-งานผงัเมอืง 

-งานออกแบบและควบคมุ

อาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

(นกับรหิารงานการศึกษา) 

 

-งานบรหิารการศกึษา -งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  -งานรกัษาความสะอาด 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การปฏบิัติงานตามภารกจิหลกั 
กระบวนงาน : การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุพวง 

แนวทางระเบยีบการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 3 ปีเป็นประจ าทุกปีซึ่ง
การปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบลปัญหาความต้องการท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/อ าเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา
ต าบล 3 ปีเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลเขาเขนและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพฒันาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงแนวทางการพัฒนาและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือที่กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนสามปี 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี  และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

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



 
 
 
 
 
 

• 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. 

  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

สรปุความเชือ่มโยง 
แผนพฒันาระดบัตา่งๆ กบั แผนพฒันาทอ้งถิน่ และงบประมาณทอ้งถิ่น 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันา

สามปี 



 
 
 
 
 
 

 

Work  Flowกระบวนงาน 

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง ของแต่ละขั้นตอน

ในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้นและแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิ เ คราะห์ฯ/หั วหน้ า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักงานปลัดฯ/คกก.จัดท า
แผน/คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความ
ต้องการจากประชาคม

หมู่บ้านเพื่อจัดท าประชาคม
ระดับต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/คกก.
จัดท าแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

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

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N 

พ.ค. - มิ.ย. 

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

เสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบ 
Y  
 
 

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

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

1.  ประชาคมหมูบ่า้น                          จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 
                          กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
                         การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

                    แสดงถึงทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 
                         จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 



 
 
 
 
 
 

 

2.  รวบรวมน าขอ้มูลปัญหา/ความตอ้งการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บา้นเพือ่ประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพัฒนา 
อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับต าบล 

 

4.  เสนอรา่งแผนพฒันาสามปีตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหค้วามเหน็ชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามป ี
 

6.  รายงานอ าเภอ  จังหวดั  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศให้ทราบเปน็แผนพฒันาต าบล 

 

8.  ฝาุยบรหิาร  และเจา้หนา้ทีง่บประมาณจัดท าเปน็ขอ้บัญญัติ 

9.  เสนอใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหค้วามเหน็ชอบ 

10.  นายอ าเภออนมุัติ 

11.  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลงนามประกาศเปน็ขอ้บญัญัติ 

12.  ฝาุยบรหิารจดัการบรหิารโครงการ  

-จัดท าเอง 
- สนับสนนุงบประมาณ 

 

13. ประชาชนตดิตามโครงการตา่ง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหต ุ
 ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด  
1  ข้อ  7  และ  ข้อ  9 

-  ด าเนินการเมื่อคณะกรรมการชุดเดิม
หมดวาระแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหต ุ
2 การเตรียมการจัดประชุม

ประชาคม 
2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้น าชุมชนทุก
หมู่บ้าน  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดเวทีประชาคม  รูปแบบ  การ
จัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ล าดับการน าเสนอ 

-  หนังสือเชิญอ าเภอ/ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมบูรณาการ 
-  แบบน าเสนอแผนงาน/โครงการ 

-  ด าเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์  



 
 
 
 
 
 

2.2  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือน าแผนงาน/โครงการ 
เข้าร่วมบูรณาการ 
2.3  แจ้งอ าเภอ/ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการ 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 10 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหต ุ
 ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

3. การประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

3.1  ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง/ผู้น าชุมชน/ประชาชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
น าเสนอแผนงาน/โครงการ  เพ่ือบรรจุ 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

-  ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  

. 



 
 
 
 
 
 

ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 
3.4  วิเคราะห์ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ  โดยการ
ยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  
ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน  ท้ัง  ๖
หมู่บ้าน 
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมิน 

วันละ  1  หมู่บ้าน  รวม  ๖  คน 

 
 
 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหต ุ
4.  การรวบรวมน าข้อมูลปัญหา/

ความต้องการ/โครงการจาก
การประชาคมหมู่บ้าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม
ปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  ๖ หมู่บ้าน 
4.2  จัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อด าเนินการต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่
ละหมู่บ้าน  ทั้ง  4  หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 
17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
 

-  ด าเนินการทันที่ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง  4  หมู่บ้าน  
ภายในเดือน  มีนาคม 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหต ุ

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

5. ประชาคมระดับต าบล 5.1  รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลแผนงาน/
โครงการ  ของทั้ง  ๖  หมู่บ้าน  ที่จัดล าดับจัดความส าคัญ ความ
จ าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา 
5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับต าบลรวมทั้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมทุกประเด็นปัญหาตามล าดับ 
5.3  สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพ่ือพิจารณาจัดล าดับและลงมติโดยการ
ยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการทั้ง  ๖  
หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ
ต าบล 

-  ด าเนินการทันทีหลังจากรวบรวม
ข้อมูลการประชาคมระดับหมู่บ้านทั้ง  
๖ หมู่บ้าน  ภายในเดือน  เมษายน 

 



 
 
 
 
 
 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
ต าบล 
-  ภาพถ่าย 

 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหต ุ

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

6. จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต าบล 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการเพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล
เสร็จสิ้นแล้ว  ภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ

สนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบล 
7.2  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 1 ข้อ 12 

-  ด าเนินการทันทีหลังจากจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 



 
 
 
 
 
 

น าเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป -  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถ่าย 

 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหต ุ

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 
8.3  สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมือ 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

 

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

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
9.2  น าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้น าขุมชน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  15  
วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 

-  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสาม
ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
-  รายงานให้ผู้ก ากับดูแลในระดบัอ าเภอทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  
ข้อ 17 (4) และ หมวด 5 ข้อ 24,25 

-  ด าเนินการทันทีเมื่อด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว  ภายในเดือนมิถุนายน 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย

เหต ุ
 ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี
9.4  ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
9.6  จัดส่งให้อ าเภอ/จังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

   

 
ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย

เหต ุ
 ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
 



 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

10. จัดท าแผนการด าเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
10.2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน 
10.4  ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  5  ข้อ  26 

-  ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น
หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต้ัง
งบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ต้องด าเนินการในพื้นที่ อปท.ใน
ปีงบประมาณนั้น 

 

 
 
 
 

ล าดบั กระบวนงานบรกิาร ขัน้ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหต ุ

 ส านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

11. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 

-  ด าเนินการทันทีหลังจากจัดท า
แผนการด าเนินงานแล้ว  ภายใน

 



 
 
 
 
 
 

11.2  คณะกรรมการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
11.3  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
11.6  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 6 ข้อ 28,29,30,และ ข้อ 31 
-  ผู้บริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

เดือนธันวาคม 

 
 



 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ความส าคัญและ
ความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องด าเนินการต่อไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอนุมัติ 
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
จังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสมและ
นอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณาก าหนดกิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
 เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ  - โครงการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้าน
กายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 



 
 
 
 
 
 

  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมี
หน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการ
พัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสามปี  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุมซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา
โดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าว
อาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกัน
จัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง 



 
 
 
 
 
 

ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการ
ปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือก
โดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือ
วิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการแต่
ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละ
บุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท า
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที ่4 การก าหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพัฒนา 
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท า เป็นวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและ
ข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 

  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ประโยชนข์องแผนพฒันา 3 ปี 
  การจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบราหร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการการประหยัด
งบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความ
แตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้ง
ต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช่วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน 
และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
สภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการท้ังหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 
 
 
 
 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง
แท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบ รวม
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม
ได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้
ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง   จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

บทที ่ 4 
ระบบการปอูงกัน/การตรวจสอบเพือ่ปอูงกันการละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีใ่นภารกจิหลกั 

 
ระบบการปอูงกนั/การตรวจสอบเพื่อปอูงกนัการละเวน้การปฏิบัตหินา้ทีใ่นภารกจิหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน  
การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) 
"โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้ อ านาจใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  ท้ังนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  
85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือ
ไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็ได้  ในกรณี
ที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลา
ท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ท่ี  ก.พ.จัดท า 
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณา
เรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝาก
เงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  
"ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงิน
ไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตาม
หน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจง



 
 
 
 
 
 

ใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อย
ปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐาน
ใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของคณะรัฐมนตรี
แบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  
การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได"้  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาลงไปถึง
เจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อื่นใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัย
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะ ถูกยึดทรัพย์และด าเนิน
คดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่
สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและยึดทรัพย์   ดังนั้น  
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จ ริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กร
เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเปูาประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการบริหารงานที่ ดีจะช่วย
ให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้าม
แม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็
ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั  ทีบ่ังคับใชต้่อผูท้ีล่ะเว้นการปฏบิัตหิน้าที่ 



 
 
 
 
 
 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการ

ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้ง

รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  

เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใด

มีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  

ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 

 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการที่

เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด

และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับ

หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้ น  เป็นอุปสรรคหรือ

ก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความ จ าเป็น

อย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) แล้ว  

ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  

คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีกา ร  และ

ระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้

ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่

หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

 

             ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงทอ้งถิน่ฝาุยบรหิารองค์การบริหารสว่นต าบลชมุพวง  พ.ศ.2558 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรว ม  เป็นกลาง

ทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก  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)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 
        

 

ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงทอ้งถิน่ฝาุยสภาทอ้งถิน่องค์การบริหารสว่นต าบลชมุพวง  พ.ศ.2558 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลาง

ทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั ่นในมาตรฐานทาง

จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  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)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  พ.ศ.2558 

 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก     ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลัก  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  พัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

          

 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การ
บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม   จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงเพ่ือเป็นกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
ธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งมั่น  แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 



 
 
 
 
 
 

 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  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  ยดึมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม  พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบลชมุพวง 
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความรับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 
 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน  3  
มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล



 
 
 
 
 
 

ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้
สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงาน
ภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝุายรวมทั้ง
การให้  การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  
ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการท างานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

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

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินการที่สามารถ
เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบ
ในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์
มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผย



 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมีตั วชี้วัดมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   โดยมี  
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน         6  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 ซึ่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 



 
 
 
 
 
 

 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็น
อิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใ ส
และการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  
รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่
บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  
วิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็น



 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการท างานของ
หน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป  วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงานผลการประเมิน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  หรือถ้าจะให้
ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วาง
ไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 

 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้
ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการ
ด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  
ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การควบคุม
ทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมี
เหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากร
ประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าว 



 
 
 
 
 
 

 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุมก ากับดูแลเทคนิค
และวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่
มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

 1.  เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการติดตาม
และการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ  หากไม่มีการยึดเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

 2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดยการเสนอแนะเทคนิค
วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้
ประโยชน์กับโครงการอื่น  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ 

 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพ่ือลงโทษ  แต่
เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการ
ต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่ จะ
ปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

 4.  ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้
เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  ผู้บริหารจะมองเห็น
ปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  
โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติโครงการต่าง ๆ 
มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  
กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการท าให้วั ตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ 
ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน  ท าให้
การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่
กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุง
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อน
เสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 

 



 
 
 
 
 
 

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

 


