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บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 เรื่อง อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตำบลมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
 1. จัดใหมี และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 7. คุมครองดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจำเปนและ
สมควร 

ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 ประกอบกับหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 กำหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมายภารกิจ โดยจัดทำคูมือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลนาภู                 มี
เปาประสงคในการนำมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการดำเนินการซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทำแผนหรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จ บรรลุ
ตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

 คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการทำงานท้ังกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทำขึ้นไวเพ่ือจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนทีบ่อกเสนทางการทำงานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

 มักจัดทำข้ึนสำหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสำเร็จของ
องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทำใหหนวยงานตองให
ความสำคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทำ/กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสำเร็จของการทำงานของแตละ
งานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทำงานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพ่ือใชมาตรฐาน
การทำงาน/จุดสำเร็จของงานนี้เปนเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย 
 3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชัดแจงวา การทำงานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสำเร็จของการทำงานในเรื่องใดบาง ซึ่งยอมทำให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทำงานและเปาหมายการทำงานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทำงานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพ่ือใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทำงานทุกหนาที่มีจุดวัดความสำเร็จที่แนนอนเดนชัด 
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนของการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
 1. การกำหนดจุดสำเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสำเร็จของหนวยงาน 
 2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตำแหนงงาน 
 3. เปนคูมือในการสอนงาน 
 4. การกำหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ำซอน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
 8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทำงานทดแทนกันได 
 9. การงานแผนการทำงาน และวางแผนกำลังคน 
 10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทำใหบริหารงานไดงายข้ึน 
 11. สามารถแยกแยะลำดับความสำคัญของงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาทำงานได 
 12. สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน 
 13. ทำใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทำงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได 
 14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
 15. สามารถกำหนดงบประมาณและทิศทางการทำงานของหนวยงานได 
 16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้ 
 18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกำลังคนของหนวยงานได 
 19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสำหรับผูบังคบับัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 
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ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน 
 1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนทั้งตอนที่เขามาทำงานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
 3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
 4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน 
 6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 
 7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทำงานดวยความสบายใจ 
 8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทำใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน 
 9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนำมารปรับปรุงงานได  
 10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทำใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 
 11. มีขั้นตอนในการทำงานที่แนนอน ทำใหการทำงานไดงายขึ้น 
 12. รูจักวางแผนการทำงานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  
 13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทำงานใหการประสานงานงายข้ึน 
 16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น 
 17. สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อางอิง 
 18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ 
 19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทำอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น 
 20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทำอยูนั้นสำคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองคการบริหารสวนตำบล 
  องคการบริหารสวนตำบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน
ในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ำกวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
(ปจจุบัน ณ วันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  มีองคการบริหารสวนตำบล ทั้งสิ้น 5,333 แหง) 
 
รูปแบบองคการ 
  องคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตำบล และนายกองคการบริหาร
สวนตำบล 
  1. สภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวน
หมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลนั้น 
กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตำบลใดมีเพียงหน่ึงหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลจำนวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูบานละสามคน 
  2. องคการบริหารสวนตำบลมีนายกองคการบริหารสวนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นการบริหาร 
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  กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตำบล 1 คน และใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 2 คน ซึ่งเรียกวา 
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลหรือผูบริหารทองถ่ิน 

อำนาจหนาที่ของ อบต. 
  อบต.มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหนาที่ตองทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   - ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   - คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   - ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหนาที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี ้
   - ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   - ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
   - ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   - ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   - สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   - หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   - ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   - กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
   - การทองเที่ยว 
   - การผังเมือง 

อำนาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 กำหนดให อบต.มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้

1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดใหม ีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
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  3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  8. การสงเสริมการทองเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
  13. การใหมี และบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  14.การสงเสริมกีฬา 
  15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถ่ิน 
  17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
  22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินกิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 สวนที่ 3 เรื่องอำนาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 66 กำหนดให "องคการบริหารสวนตำบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถิ่น มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีหนาที่
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น" และ "องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่ตน เพ่ือการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย 
  ดังนั้น กรอบภาระหนาที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยูในบทบัญญัติ
สภาตำบล และองคการบริหารตำบล พ.ศ.2537 โดยกำหนดเปนภารกิจหนาที่ที่ตองทำ และอาจทำ 
   1. องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) มีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) มีหนาที่ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำ 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   (7) คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจำเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามลำดับ) 
  3. องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) อาจทำใหเขตองคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
   (4) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
   (12) การทองเท่ียว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทที่ 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

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

 . ดานกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

 ตำบลนาภูอยูหางจากจังหวัดมหาสารคาม  77   กิโลเมตร และอยูหางท่ีวาการอำเภอยางสีสุราช

ทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 34 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  34  ตารากิโลเมตร 

  -ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองกุง  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

-ทิศใต ติดกับ ต.แวงดง  อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

-ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม 

-ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงและที่ราบลุมสลับกันไป  ไมมีภูเขาและแรธาตุ  สภาพดินเปนดินรวน

ปนทราย  และดินเค็มเปนบางสวนมีปาเนินที่สาธารณะ  มีหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและใชทำการขุดลอก

หนองน้ำเพ่ิมขึ้น 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ

เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35– 39 องศาเซลเซียสรอนจัด  

มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด

“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1– 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน

กรกฎาคม   

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมราว 1- 2

สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน

ฟาคะนอง  

. 

  1.4 ลักษณะของดิน 

  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนที่ราบ ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย   
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  1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 

   1.   แหลงน้ำธรรมชาติ 

   -  ลำน้ำ, ลำหวย   14 สาย 

   -  บึง, หนอง, สระน้ำ   11 แหง 

   2.   แหลงน้ำที่สรางขึ้น 

    -  ฝาย     1 แหง 

   -  บอโยก    30 แหง 

   -  บอน้ำตื้น    2        แหง 

 

 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

  ลักษณะเปนทุงนา สลับปาโปรง  มีไมเขตรอนหรือที่เรียกวาปาโคก 

 

 2. ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

  ตำบลนาภูประกอบดวยจำนวนหมูบาน  17หมูบาน ดังนี้ 

  1.  บานนาภ ู  หมูที่  1 

  2.  บานเหลาหมากคำ หมูที่  2 

  3.  บานสะเดาหวาน หมูที่  3 

  4.  บานนาเลิง  หมูที่  4  

  5.  บานหนองบัวชุม หมูที่  5 

  6.  บานปาจิก  หมูที่  6 

  7.  บานสวาง  หมูที่  7 

  8.  บานศาลา  หมูที่  8 

  9.  บานโนนสวรรค หมูที่  9 

  10. บานปาโพธิ์  หมูที่  10 

  11. บานปาแดง  หมูที่  11 

  12. บานเหลาหมากคำ หมูที่  12 

  13. บานสะเดาหวาน หมูที่  13 

  14. บานโนนทองพัฒนา หมูที่  14 
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  15. บานเหลาเม็ก หมูที่  15 

  16. บานโนนสวน  หมูที่  16 

  17. บานหนองบัว หมูที่  17 
 

  2.2 การเลือกตั้ง  

ประชาชนในเขตตำบลนาภูสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนยังมีสวนรวม

ในการบริหารงานการชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตำบลนาภู เสนอแนะในกิจกรรมของตำบลในการดำเนินงาน

ตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา ฯลฯ 

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (พ.ศ. 2556)   

  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต. 4,751   คน 

  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกอบต. 4,751     คน 

  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (ขอมูลเม่ือวันท่ี  20ตุลาคมพ.ศ. 2556)   

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกอบต. 4,044คนคิดเปนรอยละ  85.12 

  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกอบต.  4,044  คน  คิดเปนรอยละ  85.12 

 

 3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

 มีประชากร ทั้งสิ้น           6,307คน     แยกเปน  

จำนวน    1,538ครัวเรือน 

ชาย 3,161 คน 

หญิง    3,146  คน 

 

ชุมชนที ่               ชื่อหมูบาน จำนวน 

ครัวเรือน 

                   จำนวนประชากร 

    ชาย    หญิง      รวม 

1. บานนาภู 157 292 304 596 

2. บานเหลาหมากคำ 112 242 232 474 

3. บานสะเดาหวาน 130 269 273 542 

4. บานนาเลิง 48 96 93 189 

5. บานหนองบัวชุม 76 153 138 291 

6. บานปาจิก 71 143 140 283 

7. บานสวาง  57 130 155 285 

8. บานศาลา 93 218 191 409 



12 

 

9. บานโนนสวรรค 44 105 100 205 

 

ชุมชนที ่               ชื่อหมูบาน จำนวน 

ครัวเรือน 

                   จำนวนประชากร 

    ชาย    หญิง      รวม 

10. บานปาโพธิ ์ 124 274 292 566 

11. บานปาแดง 37 104 76 180 

12. บานเหลาหมากคำ 144 250 278 528 

13. บานสะเดาหวาน 139 273 286 559 

14. บานโนนทองพัฒนา 87 203 183 386 

15. บานเหลาเม็ก 76 130 123 253 

16. บานโนนสวน 48 99 89 188 

17. บานหนองบัว 95 180 193 373 

 รวม 1,538 3,161 3,146 6,307 

      

 

3.2ชวงอายุและจำนวนประชากร 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 633 677 อายุต่ำกวา 18 ป 

จำนวนประชากร 2,053 2,118 อายุ 18-60 ป 

จำนวนประชากรผูสูงอาย ุ 460 366 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 3,146 3,161 ทั้งสิ้น  6,307  คน 

 

 4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีจำนวนทั้งสิ้น   

3  แหงคอื 

- โรงเรียนบานเหลาหมากคำ จำนวน   188  คน 

 - โรงเรียนบานนาภ ู  จำนวน   112  คน 

 - โรงเรียนบานศาลา  จำนวน    29  คน 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  มี  1  แหง  คือ 
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- โรงเรียนนาภูพิทยาคม  จำนวน  530 คน 

 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล   มีจำนวนทั้งสิ้น  3  แหง 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาภู  จำนวน   34  คน 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาหมากคำ จำนวน   36  คน 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสวาง  จำนวน   32  คน 

 

  4.2 สาธารณสุข 

  มโีรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แหง  คือ                    

 -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเหลาหมากคำ  ตั้งอยูท่ีบานเหลาหมากคำ  หมูท่ี  12 

 -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปาโพธิ์  ตั้งอยูที่บานปาโพธิ์  หมูท่ี  10 
 

   4.3 อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตำบลนาภู ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน   จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  

สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทางองคการบริหารสวน

ตำบลนาภูไดมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในชวง

เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจำคือการทะเลาะ

วิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  

การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผล

เสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  

ผูนำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง   

 

   4.4 ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลนาภู  พบวาในเขตตำบลนาภูมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับ

พ้ืนที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  การแกไข

ปญหาขององคการบริหารสวนตำบลนาภูสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การ

ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอำเภอ

หรือตำรวจแลวแตกรณี  
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ตามที่องคการบริหารสวนตำบลนาภู ไดดำเนินโครงการสำรวจขอมูลการพัฒนาระบบขอมูลตำบล

 (TCNAP)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหแก

ชุมชน ผลการสำรวจพบวาประชาชนในเขตตำบลนาภูพบวา ประชากรดื่มสุราคิดเปนรอยละ39.32 

 

   4.5 การสังคมสงเคราะห 

 องคการบริหารสวนตำบลนาภไูดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทำบัตรผูพิการ 

4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง   

5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

   5.1 การคมนาคมขนสง 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภมูีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 100  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตำบลไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะ

จะดำเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ   

 

  5.2 การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความตองการให

ติดตั้งไฟฟาสองสวางนัน้ยังไมเปนที่สาธารณะ  

 

   

5.3 การประปา 

 มีระบบประปาหมูบาน ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน 100 เปอรเซ็นตยกเวน หมูที่ 2,12,15

ซึ่งไดโอนประปาใหทางองคการบริหารสวนตำบลนาภูเปนผูบริหารจัดการ ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ำประปา

ขุนบอยครั้งปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลนาภู  ประสบปญหาการขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลง การแกปญหาคือ 

การลงพ้ืนที่ดำเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทนัที  การพิจารณาโครงการตางๆ  เพื่อตอบสนองตอ ความ

ตองการของประชาชนตอไป 
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  5.4 โทรศัพท 

     - โทรศพัทสาธารณะ   17 แหง 
 

  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 

    - ไมมี – 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร

 ท่ีสำคัญไดแกขาว  มันสำปะหลัง  ออย   

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ  71.93ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ  8.83ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพรับจาง  รอยละ 15.77 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพคาขาย  รอยละ 3.47 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

 

  6.2 การประมง 

   -ในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภูไมมีการประมง  

 

  6.3 การปศุสัตว 

  ตำบลนาภู มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค  การเลี้ยงกระบือ  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงไก

และการเลี้ยงเปด ในทุกหมูบาน 
 

  6.4 การบริการ 

  โรงแรม   - แหง 

  รานอาหาร  9 แหง 

  รานเสริมสวย/ตัดผม 4 แหง 

  สถานีขนสง  - แหง  

  รานอินเตอรเน็ต  2 แหง 

  คลินิก   3 แหง 

  รานซอมรถ/เครื่องไฟฟา 6 แหง 

  โรงงานผลิตน้ำดื่ม 1 แหง 

 

  6.5 การทองเที่ยว 
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   - ในเขตตำบลนาภูไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดข้ึนในชุมชน  

เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ 

  6.6 อุตสาหกรรม 

-  กิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน  มีจำนวนทั้งสิ้น3แหง 

 1. อุตสาหกรรมน้ำมันชุมชน จำนวน   1  แหง 

 2. อุตสาหกรรมทองเหลือง จำนวน   1  แหง 

 3. อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย จำนวน   1  แหง 

 

  6.7 อุตสาหกรรม 

 การพาณิชย 

ธนาคาร   - แหง ปมน้ำมัน  5 แหง 

บริษัท   - แหง โรงสีขาว  20 แหง 

หางหุนสวนจำกัด  - แหง ตลาดสด  - แหง 

รานคาตางๆ  54 แหง โรงฆาสัตว  - แหง 

ซุปเปอรมาเก็ต  - แหง บานเชา   3 แหง 

 กลุมอาชีพมีกลุมอาชีพ  จำนวน  16   กลุม 

  1. กลุมทอผาไหม   2. กลุมปุยชีวภาพ  3. กลุมเลี้ยงโค 

  4. กลุมเลี้ยงไก   5. กลุมสมุนไพร   6.กลุมทำทองเหลือง   

  7. กลุม SML รถสีขาว  8. กลุมสตรีแมบานเผาถานไมยูคา 9. กลุมทอเสื่อกก 

  10. กลุม SML เคร่ืองเสียง 11. กลุมเล้ียงสุกร    12. กลุมเจียระไนพลอย   

  13. กลุมเพาะเห็ด    14. กลุมทอผาเช็ดเทา  15. กลุมน้ำมันชุมชน  

 16. กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม   

 

  6.8 แรงงาน 

 ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 70 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมไดแกทำนา ปลูกขาว ปลูก

มันและปลูกออย  ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
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 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

  7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 

ชุมชนที ่               ชื่อหมูบาน จำนวน 

ครัวเรือน 

                   จำนวนประชากร 

    ชาย    หญิง      รวม 

1. บานนาภู 157 292 304 596 

2. บานเหลาหมากคำ 112 242 232 474 

3. บานสะเดาหวาน 130 269 273 542 

4. บานนาเลิง 48 96 93 189 

5. บานหนองบัวชุม 76 153 138 291 

 

ชุมชนที ่               ชื่อหมูบาน จำนวน 

ครัวเรือน 

                   จำนวนประชากร 

    ชาย    หญิง      รวม 

6. บานปาจิก 71 143 140 283 

7. บานสวาง  57 130 155 285 

8. บานศาลา 93 218 191 409 

9. บานโนนสวรรค 44 105 100 205 

10. บานปาโพธิ ์ 124 274 292 566 

11. บานปาแดง 37 104 76 180 

12. บานเหลาหมากคำ 144 250 278 528 

13. บานสะเดาหวาน 139 273 286 559 

14. บานโนนทองพัฒนา 87 203 183 386 

15. บานเหลาเม็ก 76 130 123 253 

16. บานโนนสวน 48 99 89 188 

17. บานหนองบัว 95 180 193 373 

 รวม 1,538 3,161 3,146 6,307 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตรการปลูกพืช 

ที ่ ชนิดพืช ชื่อพันธุ พื้นที่ปลูก (ไร) 

1. ขาว กข.6 , มะลิ 105 13,106 

2. มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร 60 

ระยอง 9 

หวยบง 

 

565 

3. หมอน บร.60 , หมอนนอย 147 

4. ไมผล มะมวงเขียวเสวย , มะมวง

น้ำดอกไม , มะมวงแกว , 

มะมวงโชคอนันต มะมวง

อกรอง, มะพราวน้ำหอม , 

นอยนา 

 

 

148 

5. พืชตางๆ - 56 

 

การเลี้ยงสัตว 

ที ่ ชนิดสัตว ชนิดพันธุ จำนวนตัว 

1. โคเนื้อ พ้ืนเมืองและลูกผสมอเมริกัน 

บราหมัน 

1,172 

2. กระบือ พ้ืนเมือง 384 

3. สุกร ลูกผสมสามสายเลือด 456 

4. ไก พันธุพ้ืนเมือง 20,400 

5. เปด - 1,430 

6. หาน - 56 

 

  7.3 ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 

ที ่ ชื่อแหลงน้ำ สถานท่ีตั้ง การใชประโยชน หมายเหตุ 

บาน หมูที่ 

1. หนองบัวชุม เหลาหมากคำ 2 อุปโภค/บริโภค 

เพ่ือการเกษตร 

215 ไร 

2. หนองบอน โนนสวรรค 9 อุปโภค/บริโภค 30 ไร 
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เพ่ือการเกษตร 

3. หนองใหญ นาภู 1 อุปโภค/บริโภค 

เพ่ือการเกษตร 

137 ไร 

4. ลำหวยลำพังชู ปาจิก,สวาง,

ศาลา,ปาโพธิ ์

6,7,8,10 อุปโภค/บริโภค 

เพ่ือการเกษตร 

- 

5. หนองรอบโนนปูตา เหลาเม็ก 15 อุปโภค/บริโภค 

เพ่ือการเกษตร 

20 ไร 

6. หนองฝายใหม ศาลา 8 อุปโภค/บริโภค 

เพ่ือการเกษตร 

50 ไร 

 

  7.4 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

แหลงน้ำ ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

 บอบาดาลสาธารณะ      

 บอน้ำตื้นสาธารณะ      

      

 

แหลงน้ำ ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน) 

     

 ระบบประปา (การประปาสวน

ภูมิภาค) 

     

 แหลงน้ำธรรมชาต ิ      

 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1) . 

2) . 
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3) . 

 

 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

  8.1 การนับถือศาสนา 

 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีนับถือศาสนาคริสตและอิสลามเล็กนอย   

 มีวัดทั้งสิ้น  7  แหง  คือ 

- วัดบานเหลาหมากคำ     

- วัดบานสวาง 

- วัดบานนาภู 

- วัดบานหนองบัวชุม 

- วัดบานสะเดาหวาน 

- วัดบานนาเลิง 

- วัดบานศาลา 

  8.2 ประเพณีและงานประจำป 

   - เดือน 1 (อาย/มกราคม)  บุญเขาปริวาสกรรม 

   - เดือน 2 (ยี่/กุมาภาพันธ) บุญขาวคูณลาน 

   - เดือน 3 (สาม/มีนาคม)  บุญขาวจี่ 

   - เดือน 4 (สี่/เมษายน)  บุญมหาชาติ (พะเวส) 

   - เดือน 5 (หา/พฤษภาคม) บุญสงกรานต 

   - เดือน 6 (หก/มิถุนายน)  บุญบั้งไฟ 

   - เดือน 7 (เจ็ด/กรกฎาคม) บุญเบิกบาน (ชำระ) 

   - เดือน 8 (แปด/สิงหาคม) บุญเขาพรรษา 

   - เดือน 9 (เกา/กันยายน)  บุญขาวประดับดิน 

   - เดือน 10 (สิบ/ตุลาคม)  บุญกระยาสารทไทย(บุญขาวสาก) 

   - เดือน 11 (สิบเอ็ด/พฤศจิกายน) บุญออกพรรษา 

   - เดือน 12 (สิบสอง/ธันวาคม) บุญกฐิน 

 

  8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภไูดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  

ไดแก  หมอสมุนไพร  หมอสูตร/สูขวัญ  ดานงานจักรสาน  เปนตน 
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  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 90% พูดภาษาอิสาน    

 

  8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภูไดผลิตของใชพ้ืนเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือ

 เอาไวจำหนวยบาง ไดแก  ทอผาไหมมัดหมี่เจียระไนพลอย เครื่องประดับทองเหลืองเปนตน 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  9.1 น้ำ 

      1.   แหลงน้ำธรรมชาต ิ

   -  ลำน้ำ, ลำหวย    14 สาย 

   -  บึง, หนอง, สระน้ำ   11 แหง 

   2.   แหลงน้ำที่สรางข้ึน 

    -  ฝาย     1 แหง 

   -  บอโยก    30 แหง 

   -  บอน้ำตื้น    2        แหง 

 

  9.2 ปาไม 

   ปาสวนมากเปนปาโปรง หรือที่เรียกวาปาโคก   

  9.3 ภูเขา 

   ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลนาภูไมมีภูเขา 

 

  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลนาภูสวนมากเปนพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  

 สถานประกอบการ  ตามลำดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ

และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำ

สำหรับการเกษตรไดเพิ่มข้ึน   

 

 10. อื่นๆ (ไมมี) 
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โครงสราง 
การบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลนาภู 

 
 

   ฝายบริหาร                  ฝายนิติบัญญัติ 
 

  

 

  

 

   

 

  

นายก อบต. 

 รองนายก ฯ รองนายกฯ 

เลขานุการ 

ประธานสภา

 รอง  เลขานุการสภา 

ฯ 

สมาชิกสภา 
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โครงสรางการแบงสวน 
ราชการองคการบริหารสวนตำบลนาภู 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงาน  อบต. 8) 

สำนักงาน 

ปลัด อบต.      

 

กองคลัง 
 

กองชาง 

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงาน  อบต. 7) 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนำมาใชในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใชรวมกัน 
ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว การมอบหมายหนาที่และการสั่งการ
สามารถทำไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐาน
และหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ที่กำหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทำใหเกิดความมุงม่ันที่จะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน 
เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสูมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกำหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความ
เจริญกาวหนาขององคการ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ีสำคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทำใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให
องคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จำเปนตองสรางเครื่องมือสำคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการ
นำไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน 
และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะทำใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
เชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่
ตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทำการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑที่
ชัดเจนกอนแลว เมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกำหนดไว 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับคำวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกัน
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ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลาย ๆ 
ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน
บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจำเปนตอง
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 
  2. เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพ่ือใหการทำงานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุขอกำหนดที่สำคัญของ
กระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การ
ปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทำไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 
  2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทำใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิ บัติงานที่ มุงความสำเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกำหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทำใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต 
  4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอำนาจหนาที่และสงผานคำสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดำเนินงานตามแผนงายขึ้นและ
ควบคุมงานไดดีขึน้ 
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  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่
ทำไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏบิัติงานยอรับผลการประเมินไดดีข้ึน 

ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
  1. เลือกงานหลักของแตละตำแหนงมาทำการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) ประกอบดวย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกำหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตำแหนงนั้น ไมวาจะ
เปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกำหนดท่ีตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ
หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 
  3. ประชุมผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานในตำแหนง
นั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 
  4. ชี้แจงและทำความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กำหนดไว 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กำหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกำหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและระยะเวลาที่
ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัตงิาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี ้
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกำหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา
ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกำหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ปฏิบัติได 
  2. คุณภาพของงาน เปนการกำหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญมัก
กำหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตำแหนงไมสามารถกำหนดมาตรฐานดวยคุณภาพ
หรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ 
  ดังนั้น การกำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของ
องคการและขวัญกำลังใจของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหนงงาน
ตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทำหนาที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง
คำนึงถึงสิ่งสำคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานท่ีผูเก่ียวของทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยทั้งผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามที่กำหนดไว 
ลักษณะงานที่กำหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจำนวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึก
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ไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว
ตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การ
เปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนำอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใช
ปฏิบัติงาน 

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตำบล 
  องคการบริหารสวนตำบลมีสภาตำบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกำหนดนโยบายและกำกับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งเปนผูใชอำนาจบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลและมี
พนักงานประจำที่เปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทำงานประจำวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนหัวหนางาน
บริหารภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาที่จำเปนตามภาระหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลแต
ละแหงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู เชน 

 - สำนักปลัด            
- กองคลัง   
- กองชาง 
 

 ๑.  สำนักปลัด อบต.  มีภารกิจดานงานบริหารทั่วไป  งานกิจการองคการบริหารสวนตำบลนาภู  งาน

บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ง  งานกิจการสภา  

งานบุคลากร  

  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจดานงานอนามัยและสิ่งแวดลอม   งานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     งานบริการสาธารณสุข 

  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจดานงานบริหารการศึกษา  งานสงเสริม 

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน 

งานสวัสดิการสังคม  มีภารกิจดานงานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

งานสงเสริมการเกษตร    มีภารกิจดานงานสงเสริการเกษตร  งานสงเสริมปศุสัตว 

๒. กองคลัง  มีภารกิจดานงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได          

และงานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

๓. กองชาง  มีภารกิจดานงานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค  

งานผังเมอืง 
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        โครงสรางของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลนาภ ู

 

  

 

 

            

                                                             โครงสรางกองคลัง 

 

 

   

 

 

 

โครงสรางกองคลัง 

 

 

     

 

หัวหนาสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

งานบริหารงานท่ัวไป งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

งานกิจการสภา อบต. 

 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี 

 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 

-งานการเงิน -งานการบัญชี -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได -งานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสดุ 

 

งานการศกึษาฯ 
 

งานสวัสดิการสังคมฯ 
 

งานสาธารณสุขฯ 
 

งานสงเสริมการเกษตร 
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     โครงสรางกองชาง 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 

-งานกอสราง 

-งานผังเมือง 

-งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 

-งานประสาน

สาธารณูปโภค 
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การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนาภู 

แนวทางระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการวางแผนพัฒนาโดยใหองคการบริหารสวนตำบลตองมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาตำบล 3 ปเปนประจำทุกปซ่ึงการปรับปรุงแผนจะตองนำขอมูลท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมหมูบานประชาคม
ตำบลปญหาความตองการทองถ่ินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพ่ือนำมาเปรียบเทียบและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล เพื่อให
เปนไปตามระเบียบฯ  องคการบริหารสวนตำบลนาภู ไดทำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 3 ปเปนแนวทางในการ
พัฒนาตำบลเขาเขนและเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวางกรอบการทำงานการพัฒนาตำบลตอไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนเอกสารท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงแนวทาง
การพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเปนระยะเวลา 3 ป 
และการแสดงความเชื่อมโยงกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป กลาวคือ องคการบริหารสวนตำบลใชการ
วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป เพื่อที่กระบวนการจัดทำ
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามจุดประสงคของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงคของการจัดทำแผนสามป 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผน 3 ป และ
การจัดทำงบประมาณประจำป 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในงบประมาณรายจาย
ประจำป และนำไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณรายจาย
ประจำป 
                   3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเปนหวงระยะเวลา 
  4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจำป 
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• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบริหาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 

• ยุทธศาสตรก์ลุ่ม

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อาํเภอ 

• นโยบายผูบ้ริหาร

ทอ้งถนิ 

• ภารกจิตามอาํนาจ

หนา้ที 

• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชุมชน 

• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์

พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 

ดําเนินงาน 

(ปฏิทิน 

การทาํงาน) 

ปจัจยันําเขา้ 
แผน 

  ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่ายอปท. 

สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับ แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณทองถิ่น 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 



32 

 

 

 

 

 

 

 

Work  Flow กระบวนงาน 

 การใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงาน เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธกอน - หลัง 

ของแตละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเปนประโยชนในการชวยทำความเขาใจกระบวนการทำงานที่งายข้ึนและแสดงให

เห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ขั้นตอนการทำงาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ* 
(ตำแหนง/กลุม/ฝาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สำนักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สำนักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท ำ แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมขอมูล/ปญหา/
ความตองการจาก

ประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทำประชาคมระดับ

ตำบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สำนักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทำแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดทำรางแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สำนักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สำนักงาน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดทำแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สำนักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สำนักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทำแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  
 
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สำนักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช 
 
 
 

มิ.ย. ผูบริหารทองถ่ิน 

                         จดุเรมิตน้และสินสดุของกระบวนงาน 
                          กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

                         การตดัสินใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตั ิ

                    แสดงถึงทิศทางหรอืการเคลือนไหวของงาน 

                         จดุเชือมต่อระหว่างขนัตอน 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนพฒันาสามป 

1.  ประชาคมหมูบาน 

 

2.  รวบรวมนำขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากากรประชาคมหมูบานเพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับตำบล 

 

4.  เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลใหความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

6.  รายงานอำเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาตำบล 

 

8.  ฝายบริหาร  และเจาหนาที่งบประมาณจัดทำเปนขอบัญญัติ 

9.  เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตำบลใหความเห็นชอบ 

10.  นายอำเภออนุมัติ 

11.  นายกองคการบริหารสวนตำบลลงนามประกาศเปนขอบัญญตัิ 

12.  ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดทำเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ
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คูมือแผนการปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนาภู   
ขององคการบริหารสวนตำบลนาภู  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
 สำนักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบล 

 

1 แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน/

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

1.1  ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.2  ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  หมวด  1  ขอ  7  
และ  ขอ  9 

-  ดำเนินการเม่ือคณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระแลว  ซึ่ง
คณะกรรมการแตละชุดมีวาระอยู
ในตำแหนงคราวละสองป 
-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย 
เหตุ 

2 การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถิ่นรวมกับสวนราชการผูนำ
ชุมชนทุกหมูบาน  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดเวที
ประชาคม  รูปแบบ  การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/
ลำดับการนำเสนอ 
2.2  ประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  เพ่ือนำแผนงาน/
โครงการ เขารวมบูรณาการ 
2.3  แจงอำเภอ/สวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือเขารวม
กระบวนการ 
2.4  เชิญผูแทนครอบครัวเขารวมเวทีประชาคมตองไมนอยกวา
รอยละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  หนังสือเชิญอำเภอ/สวน
ราชการท่ีเก่ียวของเขารวม
บูรณาการ 
-  แบบนำเสนอแผนงาน/
โครงการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวด 1 ขอ 10 (1) 

-  ดำเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
 สำนักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบล 

 

3. การประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน 

3.1  ผูมารวมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  สวนราชการท่ีเก่ียวของ/ผูนำชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมูบานนำเสนอแผนงาน/โครงการ  เพ่ือบรรจุ 
ลงรางแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมูขอมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 
3.4  วิเคราะหขอมูลจัดลำดับความสำคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแกไข  ทิศทางการพัฒนาหมูบาน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบ้ืองตนและลงมติ  
โดยการยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หมวด  3  ขอ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเขารวมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมูบาน  ทั้ง  ๖
หมูบาน 
-  ภาพถาย 
-  แบบประเมิน 
 
 

-  ดำเนินการระหวางเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  ๖  
หมูบาน  วันละ  1  หมูบาน  รวม  
๖  คน 

. 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
4.  การรวบรวมนำขอมูล

ปญหา/ความตองการ/
โครงการจากการ
ประชาคมหมูบาน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  
รวบรวมปญหา/ความตองการ  และรวบรวมขอมูลของทั้ง  ๖ 
หมูบาน 
4.2  จัดลำดับความสำคัญ  ความจำเปนเรงดวนจากการประชุม
ประชาคมหมูบานเพ่ือดำเนินการตอไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการ
แตละหมูบาน  ทั้ง  4  หมูบาน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หมวด 3 ขอ 17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ดำเนนิการทันที่ประชาคมระดับ
หมูบานเรียบรอยแลวทั้ง  4  
หมูบาน  ภายในเดือน  มีนาคม 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย
เหตุ 

 สำนักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

5. ประชาคมระดับตำบล 5.1  รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวมขอมูล
แผนงาน/โครงการ  ของทั้ง  ๖  หมูบาน  ที่จัดลำดับจัด
ความสำคัญ ความจำเปนเรงดวนจากการประชุมประชาคม
หมูบานมาพิจารณา 
5.2  เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและระดับตำบล
รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมทุกประเด็นปญหา
ตามลำดับ 
5.3  สรุปประเด็นปญหาทั้งหมดเพ่ือพิจารณาจัดลำดับและลง
มติโดยการยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน 
-  สรุปประเด็นปญหา/ความตองการทั้ง  
๖  หมูบาน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หมวด  3  ขอ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเขารวมประชุมประชาคม
ระดับตำบล 
-  บันทกึรายงานการประชุมประชาคม
ระดับตำบล 
-  ภาพถาย 
 
 

-  ดำเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมขอมูลการประชาคม
ระดับหมูบานทั้ง  ๖ หมูบาน  
ภายในเดือน  เมษายน 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
 สำนักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

6. จัดทำรางแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประสานกับประชาคม
หมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินและจัดทำเปนโครงการหรือกิจกรรมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
จัดทำรางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน/ระดับตำบล 
-  สรุปประเด็นปญหา/ความตองการ
เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของตำบล 

-  ดำเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมูบาน/ระดับ
ตำบลเสร็จสิ้นแลว  ภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน/

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนทองถิ่นเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการท้ังหมดเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของตำบล 
7.2  สรุปประเด็นปญหาความตองการจากรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อนำเขาระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ตอไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผูเขาประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หมวด 1 ขอ 12 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถาย 

-  ดำเนินการทันทีหลังจาก
จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
แลวภายในเดือนพฤษภาคม 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
 สำนักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

8.1  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบ 
8.2  สภาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินของแตละ
ยุทธศาสตร 
8.3  สภาทองถ่ินลงมตเิห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการยกมอื 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

สวนทองถิ่น  หมวด 3 ขอ 17 (4) 
-  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
-  ภาพถาย 

  

9. ประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

9.1  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น 
9.2  นำแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถ่ินผูนำ
ขุมชนหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนในทองถิ่นทราบโดย
ทั่วกันภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

-  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัตริาง
แผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป 
-  รายงานใหผูกำกับดูแลในระดับอำเภอทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หมวด  3  ขอ 17 (4) และ หมวด 5 ขอ  
24,25 

-  ดำเนินการทันทีเมื่อ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นเรียบรอยแลว  ภายใน
เดือนมิถุนายน 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย
เหตุ 

 สำนักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

9. ประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

9.3  อปท.ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
9.4  ประสานแผนพัฒนาสามปที่เกินศักยภาพเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการระดับอำเภอเพ่ือพิจารณาประสานหนวยงานที่
เก่ียวของตอไป 
9.5  จัดเก็บไวใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน 
9.6  จัดสงใหอำเภอ/จังหวัด เพ่ือเปนขอมูลจัดทำแผนพัฒนา
อำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดสงใหองคกรเอกชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย

เหตุ 
 สำนักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

10. จัดทำแผนการดำเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หนวยราชการ
สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ของ อปท. 
10.2  จัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผน
ดำเนินงาน 
10.4  ปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาทองถิ่น 
-  ขอบัญญัติตำบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หมวด  5  ขอ  26 

-  ดำเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตั้ง
งบประมาณดำเนินการหรือ
ไดรับแจงแผนงาน/โครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตอง
ดำเนินการในพ้ืนที่ อปท.ใน
ปงบประมาณนั้น 
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ลำดับ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย
เหตุ 

 สำนักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบล 

 

11. การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

11.1  ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
11.2  คณะกรรมการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
11.3  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
11.5  ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วไปอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
11.6  ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

-  แผนพัฒนาทองถิ่น 
-  ขอบัญญัติตำบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หมวด 6 ขอ 28,29,30,
และ ขอ 31 
-  ผูบริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ใหประชาชนทราบ 

-  ดำเนินการทันทีหลังจาก
จัดทำแผนการดำเนินงานแลว  
ภายในเดือนธันวาคม 
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แนวทางการดำเนินงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดทำแผนสามป หลังจากที่ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปซึ่งได
กำหนดข้ันตอนการจัดทำเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำไปดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทำแผน 
  1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค
ความสำคัญและความจำเปนไปการจัดทำแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจทีจะตองดำเนินการตอไปนี้
และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถิ่นอนุมัต ิ
  2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ ไดแกคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชน 

ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อำเภอและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางที่สมควรนำมาใชเปนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
สามป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 
  3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
จะตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากำหนดอาจมีเปนจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดำเนินการ ดังนี ้
  (1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
  (2) ใหพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของ
ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามป 
  (3) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปไดอยาง
เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลำดับโครงการไวเพ่ือทำแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณากำหนด
กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคำนึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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  - งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดำเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
 เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสามประเภท คือ 
 - โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางดานกำลังเงิน 
กำลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานกายบริหารจัดการท่ีจะดำเนินการไดเอง 
  - โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดำเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอำนาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมสามารถหรือไมประสงค
จะดำเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของ
ทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงาน
ดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จำเปนตอการจัดทำแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด 
และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนำมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง 
  2. การวิเคราะหขอมูล 
  ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
  - การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในหวงสามป  
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี ้
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนำเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ 1 รวมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนใน
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หวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสาม
ปก็ได) 
  ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาแตมีความ
จำเปนเรงดวนท่ีจะตองกำหนดขึ้น ก็อาจกำหนดขึ้นไดแตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และนำไปปรับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตอไป) 
  3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจำเปนในการ
ดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสำคัญจำเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญ
ดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดำเนินการแตในหวง
ระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางท่ีจำเปนตองนำมาเนนการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดลำดับความสำคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่เปน
วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
  หลังจากจัดลำดับแนวทางพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตองตัดสินใจวาจะนำแนวทางการพัฒนาเหลานั้น
มาดำเนินการแตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลำดับ
ความสำคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลำดับวามีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 4 การกำหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  
  1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทำเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
โดยนำวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทำเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

ขั้นตอนท่ี 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปแรกของ
แผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำปไดตอไป 
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ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทำรางแผนพัฒนาสามป 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนำรางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการและขอมูลนำมาจัดทำรางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น 
  4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามปสำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

ประโยชนของแผนพัฒนา 3 ป 
  การจัดทำแผนสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตางๆที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบราหร โดยทั่วไปประกอบดวย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแหลงงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกตางหลักหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนำศักยภาพ
กำลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากำลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซ่ึงจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ิน
ดวย 
  วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใชในการบริหาร
จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใชวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศกัยภาพ 
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  การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนำไปปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 
 

ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สำคัญอยางหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลจำเปนตองทำหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบไดกำหนดองคประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกำหนดองคประกอบของคณะติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผูแทน
ประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จำนวนสองคน หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวน
สองคน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีหนึ่งคนทำ
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคดัเลือกอีกได 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไว 
ดังนี้  
  1. กำหนดแนวทางวิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
  จุดมุงหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนำแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร
ได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น
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การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจำเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน เพ่ือนำไปสูการวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด
บรรลวุัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคการบริหารสวนตำบล
นาภู   จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันนำมาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 
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บทที่  4 
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

 
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก 
 

 ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพขาราชการใน
การทำงานโดยเนนผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตยสุจริต  การมีจิตสำนึกในการใหบริการประชาชน  สำหรับ
หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เชน  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 
 สำหรับคำวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดนิยามความหมายไว  เชน  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน
ตำแหนงหรือหนาที่  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอ่ืนเชื่อวามีตำแหนงหรือ
หนาท่ีทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนงหรือหนาที่นั้น  หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควร
ไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอื่น 
 ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต  กำหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติวา  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต เปนการกระทำ
ผิดวินัยอยางรายแรง  มีโทษปลดออกหรือไลออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ  ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได  ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหนาที่ราชการ
นั้นไมจำเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทำงานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได  
การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดำรงตำแหนงใด
เปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหนง  ที่  ก.พ.จัดทำ 
 1.3  พิจารณาจากคำสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ เชน 
ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจำแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย
ผูมีหนาที่รับสงเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว  แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการ
เพ่ือนำไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา  "ไดรับเงินไปแลว"  เชนนี้  ก.พ.วินิจฉัยวาประจำแผนกผูนั้นมี
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หนาที่ราชการที่ตองนำเงินสงลงบัญชี  เมื่อไมนำเงินสงลงบัญชีและนำเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ 
 2.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา  ไดมีการกระทำลงไปแลว 
 "ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา  มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวนไม
กระทำการตามหนาที่  การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทำการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทำโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่  โดยปราศจากอำนาจหนาที่จะอางไดตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือขอบังคับ  แตถาเปนเรื่องปลอยปละ  ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปน
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คำสั่งของผูบังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทำนองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
 "ผูอ่ืน"  หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ  หรือไมปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
 "ประโยชน" หมายถึง  สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ  ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่มิใช
ทรัพยสิน  เชน  การไดรับบริการ  เปนตน 
 "มิควรได"  หมายถึง  ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาวาการกระทำใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทำดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร  ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาไดวา  ขาราชการผูอื่นใดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  21  
ธันวาคม  2536  วาการลงโทษผูกระทำผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเปน  ไลออกจากราชการ  
การนำเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ  ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและดำเนินคดีอาญา  
เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตอง
ระวางโทษจำคุกตัง้แตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 หากขาราชการผูใดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจำคุกและยึด
ทรัพย  ดังนั้น  ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติเปน
สำคัญ  ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 องคการบริหารสวนตำบลนาภู  ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหาที่ทำ
ใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทำใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
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ประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตำบลนาภมูีเจตนารมณรวมกันในการดำเนินงานใหเกิดความโปรงใส  เปน
ธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปาประสงค
เพ่ือประโยชนตอประชาชนในพ้ืนที่อยางแทจริง 
 ความสำเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน  กลาวคือการ
บริหารงานที่ดีจะชวยใหการดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละขั้นตอน
ของการดำเนินงาน  และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไวดี  มีความเปนไปไดทาง
เทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 
 

 

 องคการบริหารสวนตำบลไดกำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ดังนี ้

              พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ

ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวนราชการแตละแหงจัดทำแผนภูมิข้ันตอน

และระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว  ณ  ที่ทำการของสวน

ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  เพ่ือใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเขาตรวจดูได 

 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของ

ตนวาภารกิจใดมีความจำเปนหรือสมควรที่จะไดดำเนินการตอไปหรือไม  โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน  

นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กำลังเงนิงบประมาณของประเทศ  ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

 -  หมวด  7  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37  ในการ

ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน  ใหสวน

ราชการกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป  

สวนราชการใดมิไดกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น  มีลักษณะที่สามารถ

กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จได  หรือสวนราชการไดกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว  แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่

ลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  มาตรา 42  เพ่ือใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ใหสวนราชการที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ  ขอบังคับ

หรือประกาศ  เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอื่น  มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปน

อุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก  ซ้ำซอน  หรือความลาชา  ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอ่ืนหรือไม  เพ่ือ

ระเบียบ/ขอบังคับ  ที่บังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
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ดำเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปน

เรื่องเปดเผย  เวนแตกรณีมีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  จึงใหกำหนดเปนความลับ

ไดเทาที่จำเปน 

 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมกีารประเมินผลตาม  มาตร 

9 (3) แลว  ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  ความคุมคาใน

ภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. กำหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหสวนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการ

ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตำแหนงที่ปฏิบัติ  ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้น

สังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 

 

             ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการบริหารสวนตำบลนาภู  พ.ศ.

2558 

  ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่น

ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี ้

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชพีขององคการ 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลนาภู  พ.ศ.2558 

 ขอ  5  ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที ่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย

จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  4)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

      ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  องคการบริหารสวนตำบลนาภ ู พ.ศ.2558 

 ขอ  3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลนาภูทุกคน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก     ธรร
มาภิบาล  โดยจะตองยดึมั่นในคานิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  5)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  10) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกัน  พัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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ขอบงัคับองคการบริหารสวนตำบล วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลนาภู 

 องคการบริหารสวนตำบลนาภู  ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหนาท่ีในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  การดำเนินการดานการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายไดการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดำเนินงาน  จัดการบริการ
สาธารณะ  การศึกษาของทองถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึก
ของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปรงใส  และเปนธรรม   จึงสมควร
ใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลนาภู 

 องคการบริหารสวนตำบลนาภู  จึงไดกำหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลนาภูเพ่ือ
เปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ใหมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม  ธำรงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ  อันจะทำใหไดรับการยอมรับเชื่อถือ
และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี ้
 ขอ  1  ความซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
  1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด  และโปรงใส  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความรู  ความสามารถ  โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สำคัญ 
  1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทำของตนเอง  และมุงม่ัน  แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
 ขอ  2  การมีจิตสำนึกมุงบริการและใหคำปรึกษา 
  2.1  ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ 
  2.2  ใหคำปรึกษาแนะนำแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และครบถวน 
 
 ขอ  3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ
สวนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสำเร็จตามเปาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 ขอ  4  การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ขอเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่ 
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 ขอ  5  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการดำรงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ขอ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
  6.2  กลาหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกเพ่ือนขาราชการ 
 ขอ  7  ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
  7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลนาภู 
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ  พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งได
ประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติ
เปนเครื่องกำกับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงดำรงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 
 3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคบับัญชาและผูรวมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

 ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุงเนนการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พรอมดานขอมูลขาวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนสวนท่ีสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  มีความสำคัญ  ตอ
การบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ  โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดำเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมทั้งการให  การ
บริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนท้ังตอภาค
ประชาชน  และหนวยงานภาครัฐ  ดังนี ้

ประโยชนตอภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล  ขาวสารและกระบวนการทำงานอ่ืน ๆ 
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง  ถูกตองและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐได 

 4)  มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเขาไปมีสวนรวมในการำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

 1)  มีขอกำหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กำหนด  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการ
ดำเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทัง้ในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
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 3)  มีหลักเกณฑมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส  เปนแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการ
อ่ืน 

 5)  ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  เปนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ  ประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการตรวจสอบการใช
อำนาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส 

 การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน  การบริหารงาน  5  ประการ  ไดแก 

 1.  การจัดทำและเผยแพรโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงาน 

 2.  การจัดทำวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน 

 3.  การกำหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 4.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 5.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

 มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทำหนาที่โดย  ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอโตแยงที่ไมเปน
ธรรมโดยเปน  การกำหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน         
6  ประการ  ไดแก 

 1.  การกำหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน 
 2.  การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กำหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัต ิ
 3.  การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ 
 4.  การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 6.  การจัดทำระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
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 ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย  การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ  ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาใน
ดานขอมูลขาวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการ
เปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน  การกำหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัด
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการจัด
ใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการทำงานของหนวยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชีว้ัดมาตรฐานความโปรงใส 
 ดานการติดตามและประเมินผล  5  ประการไดแก 
 1.  การจัดทำหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 2.  การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก (External 
Audit) ที่เปนอิสระ 
 4.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปมาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิ
การเขาถึงการรับรู  ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่ งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงานเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 2.  มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
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 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน  หนวยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนำ
แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

 หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กำหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและระบบ
ที่หลากหลาย  เชน  การบริการตามลำดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอำนาจหนาที่
ของหนวยงาน  เปนตน  ทั้งนี้เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตองแกประชาชนผูมารับ
บริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกำหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนท่ีกำหนดไวหรือไม  อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแกประชาชนเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กำหนดไว 
 2.  มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 3.  มีการใหบริการเรียงตามลำดับกอน - หลัง 
 การที่หนวยงานไดมีการกำหนดและดำเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทำกิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  โดยเปนการกำหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทำความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การกำหนดและดำเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให  คุณ  ใหโทษ  และการสรางขวัญกำลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน 
 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม  เพ่ือใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการกำหนด
หลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ี  สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรวมท้ังมีการกำหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กำหนดไวและมีการเผยแพร  หลักเกณฑตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให
บุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 
 การจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการทำงานของหนวยงาน  เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การทำงานของหนวยงาน  เชน  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทำงานของหนวยงาน 
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 กำหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่รับทราบโดยท่ัวไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน  ปฏิบัติการ
ประจำปของหนวยงาน 
 1.  พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การจัดทำรายงาน
ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจำป 
 2.  มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  และทางเว็บไซตของหนวยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระทำใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว  
หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไป
ตามแผนที่กำหนดไว  จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไม
เปนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือขอกำหนดที่วางไว  ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดำเนินการอยางหนึ่งจะแกไข
ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว  มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

 
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถกูควบคมุออกเปน  5  ประเภทดวยกัน  คือ 

 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให
โครงการผลิตไดปริมาณตามที่กำหนดไวในแผน  เรียกวา  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวเรียกวาการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุม
ในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย  คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและ
คุณภาพตามชวงเวลาที่กำหนดไว 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไวและใหเปนไปตามกำหนดการโครงการ  
ควบคุมและบำรุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสำนึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดานความ
ปลอดภัยของพนักงานดวย 
 3.  การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก  การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหโครงการเสีย
คาใชจายต่ำสุด  และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ไดแก  การควบคุมการใชจาย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนำเขาของโครงการ
เพ่ือใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 
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 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ไดแก  การควบคุม
กำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กำหนดไว  สำหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดย
จะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย  เชน  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การสงเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปนตน 

ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความสำคัญ  ความจำเปน  และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาไดจากประเด็น
ตอไปนี้ 

 1.  เพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สำคัญท่ีสุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสำคัญของโครงการ  หาก
ไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว  เราก็ไมทราบวาจะทำโครงการนี้ไปทำไม  เมื่อเปนเชนนี้  การ
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปน
กิจกรรมท่ีสำคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

 2.  ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก  ทำให
สามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได 

 3.  ชวยกระตุน  จูงใจ  และสรางขวัญกำลังใจใหผูปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แตเปนการแนะนำชวยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเปนสำคัญ  เพราะฉะนั้นผูนิเทศงานและผู
ควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน  ทำใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาชวย
แนะนำ  ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

 4.  ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได  โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได  และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่เรียกวา 
"สายเกินแก"  ก็จะไมเกิดขึ้น 

 5. ทำใหพบปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ทำการติดตามและควบคุมนั้น  
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ปองกันแกไขไดอยางถูกตอง  เชน  โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบตัดไม
เถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง  เปนตน 

 6.  ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน  โดยปกติ
โครงการตาง ๆ มักจะกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคำที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง  
เชน  คำวาพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุน  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทำใหผูปฏิบัติงาน  หรือแมกระทั่งผูบริหารมองไม
เห็นเปาหมายไดชัดเจน  ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได  เมื่อมีการติดตามและควบคมุโครงการจะตอง
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มีการทำใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนข้ึน  เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทำการ
ควบคุมได 

 กลาวโดยสรุปไดวา  การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสำคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน  ทำใหการดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  นโยบายที่กำหนดไวการติดตามและการควบคุมนั้นเปน
กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ  กลาวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการทำงานวา
เปนอยางไรแลว  ก็ตองมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ  และในทางกลับกันใคร
หรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทำหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได 
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