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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเปนนและ
สมควร 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการ
จัดท าแผนหรือโครงการเน้นผลเปนนอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนนเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเปนนระบบและ
ครบถ้วน 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึน้ส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ
งานออกมาเปนนลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เปนนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเปนนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่างชัด
แจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผล
การประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเดิ่นชัด 
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เปนนข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เปนนคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปนนคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ท าให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เปนนข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  
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 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเปนนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ท างานด้วยความสบายใจ 
 8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  
 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 11. มีข้ันตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 13. สามารถใช้เปนนแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเปนนทางการว่า อบต. มีฐานะเปนนนิติบุคคล และเปนนราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
 
รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณี
ที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณี
มีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 
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  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเปนนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   - การท่องเที่ยว 
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   - การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเปนนระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนนระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เปนนผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เปนนกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเปนนภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
       1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
       2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเปนนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา  
14 และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
       3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเปนนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบล 

............................................................... 
2.1  ประวัติความเป็นมา 

ประวัติ 
                  ต าบลแสลงพันธ์ เดิมข้ึนอยู่กับต าบลแกใหญ่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2534 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้
แยกออกจากต าบลแกใหญ่ มาเปนนต าบลแสลงพันธ์ โดยแบ่งการปกครองออกมาเปนน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านแสลงพันธ์
หมู่ที่ 1 บ้านบุณเยิงหมู่ที่ 2 บ้านสะแกช าหมู่ที่ 3 บ้านโสนหมู่ที่ 4 บ้านแสตงหมู่ที่ 5 บ้านอาโพน หมู่ที่ 6 บ้านละเบิก
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะครองหมู่ที่ 8 และในปี พ.ศ.2546 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้แยกหมู่บ้านจากบ้านแสลง
พันธ์หมู่ที่ 1 เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ บ้านแสนสุข  หมู่ที่  9 
  การจัดตั้งเปนนองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลแสลงพันธ์ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลขึ้นเปนน
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง  ลงวันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ.2539 
2.2  ข้อมูลทั่วไป 

ท าเลที่ตั้งต าบล  ต าบลแสลงพันธ์เปนน 1 ใน 20 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มี
อาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ เทศบาลเมืองสุรินทร์, ต าบลบ้านแร่ , ต าบลสลักได ,  
ต าบลนอกเมือง,  ต าบลบุฤาษี , ต าบลแกใหญ่ ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด ต าบลบ้านแร่ 
  ทิศตะวันออก จรด ต าบลบุฤาษี 
  ทิศตะวันตก จรด ต าบลแกใหญ่ 
  ทิศใต้  จรด เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ต าบลสลักได , ต าบลนอกเมือง 
โดยต าบลแสลงพันธ์อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือเปนนระยะทางประมาณ  
14 กิโลเมตรและมีอาณาเขตดังนี้  

เนื้อที ่    ต าบลแสลงพันธ์ มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  21,609 ไร่ หรือ 
59.39  ตารางกิโลเมตร  เปนนเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  
  เขตปกครอง     รวม 9 หมู่บ้าน คือ 

 หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน    ผู้ปกครอง นายสุพจน์ จันทร์เทศ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง          ผู้ปกครอง นายวิรพร  ฉัตรทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 3 บ้านสะแกช า    ผู้ปกครอง นายพิชัยภูษิต  มณฑาทอง          ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่ 4 บ้านโสน     ผู้ปกครอง นายสยาม  แก้วแล้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
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 หมู่ที่ 5 บ้านแสตง            ผู้ปกครอง นายภูดิศ  ชมชื่นดี  ก านัน 
 หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน    ผู้ปกครอง      นายอนุกูล  กลิ่นดี                    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก    ผู้ปกครอง      นางกุลวลี  แปะทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง  ผู้ปกครอง      นายภูดิศ  ชมชื่นดี        ก านัน รก.ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข          ผู้ปกครอง      นายนิวัฒน์  เรืองโรจน์     ผู้ใหญ่บ้าน 

ประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูล จปฐ.ขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2556  พบว่า ณ เดือน ตุลาคม 2556  ของต าบลแสลงพันธ์  มีจ านวนทั้งสิ้น  6,436  คน  จ าแนก
เปนนชาย  3,242  คน  หญิง  3,194  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   109  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น  2,029  ครัวเรือน   
ตารางแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลแสลงพันธ์  

   หมู ่ บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแสลงพันธ์ 397 377 774 

2 บ้านบุณเยิง 406 384 790 

3 บ้านสะแกช า 297 384 562 

4 บ้านโสน 278 293 571 

5 บ้านแสตง 362 364 726 

6 บ้านอาโพน 585 590 1,175 

7 บ้านละเบิก 192 200 392 

8 บ้านหนองตะครอง 438 425 863 

9 บ้านแสนสุข 287 296 583 

 รวม 3,242 3,194 6,436 
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ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน เขตต าบลแสลงพันธ์  

   หมู่ที ่ บ้าน จ านวน (ครัวเรือน) 

1 บ้านแสลงพันธ์ 301 

2 บ้านบุณเยิง 293 

3 บ้านสะแกช า 157 

4 บ้านโสน 178 

5 บ้านแสตง 215 

6 บ้านอาโพน 321 

7 บ้านละเบิก 102 

8 บ้านหนองตะครอง 216 

9 บ้านแสนสุข 246 

 รวม 2,029 

         
การศาสนา 

ประชาชนในต าบลแสลงพันธ์  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  6  แห่ง คือ 
 1.   วัดราษฎรเจริญผล  ตั้งอยู่ที่  บ้านแสลงพัน-บุณเยิง  หมู่ที่  2   
 2.   ส านักสงฆ์บุณเยิงเจริญธรรม  ตั้งอยู่ที่  บ้านบุณเยิง   หมู่ที่  2 

3. วัดปุาสมใจ ตั้งอยู่ที่ บ้านโสน  หมู่ที ่ 4 
4. ส านักสงฆ์บ้านโสน สะแตง ละเบิก ตั้งอยู่ที่ บ้านโสน  หมู่ที่  4 
5. วัดบ้านอาโพน ตั้งอยู่ที่ บ้านอาโพน  หมู่ที่  6 
6. ส านักสงฆ์บ้านหนองตะครอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะครอง  หมู่ที่  8  

ระบบสาธารณูปโภค 
   1. การโทรคมนาคม 
    สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)  -   แห่ง 
    สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม   - แห่ง 
    ตู้โทรศัพท์         จ านวน 5 ตู้ 
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   2.  การไฟฟูา 
   เขตต าบลแสลงพันธ์ เปนนชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟูาขยายยังไม่ทั่วถึงท้ังต าบล 
ประชากรมีไฟฟูาใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

3.  ระบบประปา 
   ประชาชนในต าบลแสลงพันธ์  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน 
แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
   การศึกษา 

       ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จ านวน  3   
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง และ โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์)  โรงเรียนขยายโอกาส   
1   โรง   คือ   โรงเรียนบ้านโสนพิทยศึกษา  และโรงเรียนเอกชน  1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนพระกุมาร 

การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายถ่าย
โอนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2548 โดยให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมศาสนาและกรมพัฒนาชุมชนมาอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์ ได้ด าเนินการจัดการดูแล จ านวน  1 ห้อง  ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน  โดยมีบุคลากร ครูพ่ี
เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก  จ านวน  3  คน และมีเด็กเล็ก ปีละประมาณ  42  คน  โดยมีผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เปนนพ่ีเลี้ยง
แนะน า จ านวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสลงพันธ์  มีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจ าปี  
2556  เล็กน้อยเนื่องจากหมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลอยู่ห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล  ท าให้ไม่สะดวกในการ
รับส่งบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์ฯ มีเฉพาะหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้นที่มาเรียน  และ  เขตต าบลแสลงพันธ์อยู่ติดกับเขต
เทศบาล ประชากรส่วนใหญ่ที่พอมีศักยภาพในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่หรือโรงเรียนใน
เมืองได้ก็จะให้ไปเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ์ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556) 
  มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์ประมาณ  42  คน   โดยมี        
ระดับอุดมศึกษา อยู่   -  แห่ง  
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การสาธารณสุข 
  ต าบลแสลงพันธ์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแสลง
พันธ์  หมู่ที่ 1 
ผู้สูงอาย ุ ในเขตต าบลแสลงพันธ์  จ านวน  851  คน   
ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตต าบลแสลงพันธ์   จ านวน    143  คน  
ผู้ปุวยเอดส์  ในเขตต าบลแสลงพันธ์  จ านวน  10  คน   

เส้นทางคมนาคม 
  การคมนาคมของต าบลแสลงพันธ์  มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214  ถนน
สุรินทร์ – จอมพระ และ หมายเลข  214  ตอน เลี่ยงเมืองสุรินทร์ – ศีขรภูมิ  ตัดผ่าน 
การจราจรไม่หนาแน่นเท่าไรนัก   

ถนนภายในหมู่บ้านในต าบล 
(1) ถนน คสล.            จ านวน  31   สาย   คิดเปนนพื้นที่    57,992  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี    

     (2) ถนน ลาดยาง       จ านวน    8   สาย   คิดเปนนพื้นที่    67,470  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี   
     (3) ถนน ดินลงหินคลุก   จ านวน   28   สาย  คิดเปนนพ้ืนที่   180,604   ตารางเมตร สภาพใช้งานได้    
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บทที่ 3 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนนเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน 
ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเปนนไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่ง
การสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่ องจากมีทั้ง
หลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเปนนสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
น าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนนภารกิจที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเปนนปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเปนนกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเปนนต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนน
ข้อมูลที่องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
โอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไป
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เปนน
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไว้เปนนหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่องคก์ารได้ก าหนดไว้ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเปนนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า
เปนนเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนนลักษณะ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของ
คุณภาพองค์การ จึงจ าเปนนต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงาน
ประเภท นั้น ๆ 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเปนนลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนนเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเปนนไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเปนนทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเปนนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนนสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเปนนประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนนเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้น
และควบคุมงานได้ดีข้ึน 
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนนไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 
ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย 
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  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่า
จะเปนนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
  3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเปนนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนนการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้
  2. คุณภาพของงาน เปนนการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เปนนงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง
งานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเปนนที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเปนนมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายสามารถยอมรับได้โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเปนนธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้
ตามที่ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เปนนจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่
สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เปนนลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เปนนที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เปนนการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 
โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเปนนผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเปนนผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
พนักงานประจ าที่เปนนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปนนผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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เปนนหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเปนนหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จ าเปนนตามภาระหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น  

 - ส านักงานปลัด            - ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่วนการคลัง    
- ส่วนโยธาช่าง 

 
โครงสร้างส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด 
 มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติและ

ข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่าง ๆ งาน
ส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เปนนไปตาม
นโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่งงานหลักภายในออกเปนน 7 งาน คือ 

 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

งานกิจการสภา อบต. งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

งานเสริมการเกษตร 



-17- 
 

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานอาคารสถานที่ 
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภา อบต. 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
 - รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ 
 - งานอ านวยการและประสานราชการ 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
 - งานขอ้มูลการเลือกตั้ง 
 - งานชุมชนสัมพันธ์ 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 
 - งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
 - งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
 - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 - งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
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 - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
 - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 
 - งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานปูองกันสาธารณภัย 
 - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
 - งานกู้ภัย 
5. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  งานการวางแผนอัตราก าลังคน 
 - งานการสรรหาบุคลากร 
 - งานการเลื่อนต าแหน่ง/แต่งตั้ง 
 - งานการพัฒนาบุคลากร 
 - งานระบบสวัสดิการ 
 - งานระบบจริยธรรมและวินัย 
7. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสวัสดิการสังคม 
 - งานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนการคลัง 

 
 

 

 

 

 
ส่วนการคลัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ

หักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน 
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานหลักภายในออกเปนน 4 
งาน ประกอบด้วย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปี 
 - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน 
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อ่ืน ๆ 
 - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า 
 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 - งานการน าส่งเงินรายได้ 
 
 
 
 
 

งานการเงินและ
บัญชี 

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

ส่วนการคลัง 
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 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม 
             และการบ ารุงรักษา) 
 - งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
 - งานการเก็บเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับพัสดุ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 
ส่วนโยธา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่งงานหลักภายในประกอบด้วย  
 1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
  - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 
  - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
  - งานธุรการประจ าส่วนโยธา 
  - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานจัดท าบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
  - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

งานก่อสร้าง 
งานประสาน

สาธารณูปโภค 
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

ส่วนโยธา 

งานผังเมือง 
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  - งานออกแบบ  
 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ า 
  - งานจัดตกแต่งสถานที่  
 4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานส ารวจและแผนที่ 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  - งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ
แนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การ
วางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน และ
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เกี่ ยวข้อง และแบ่งงานหลัก
ภายในออกเปนน 2 งาน ดังนี้ คือ 

 1. งานบริหารงานการศึกษา 
             - งานบริหารวิชาการ 
               - งานนิเทศการศึกษา 
               - งานนิเทศการศึกษา 
               - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
           - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
          - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
         - งานสันทนาการ   
         - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
P – วางแผน P (Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
   
  - การวางแผนรวบรวมข้อมูลเพ่ือตั้งงบประมาณ 
  - การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการ / ประชาคม 
  - การจัดท าแผน 
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
D – ปฏิบัติ 
  

- รับค าร้องขอรับบริการ จากผู้น าหรือประชาชนในพ้ืนที่ 
- ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ/และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ 

ด าเนินการ 
- ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ติดตั้งเพ่ิมเติม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
C – ตรวจสอบ ติดตาม 
  

- ผู้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ขอรับบริการทราบ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ 

 
 
A – รายงาน 
  

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อผู้บริหาร เพ่ือ 
รายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบต่อไป 
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1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 การจัดท าคู่มือกระบวนการ ที่เปนนกระบวนการแนวทางในการวางแผนด้าน งานโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึง
คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้เปนนไปตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เปูาหมายขององค์กร 
 1.2 การจัดท าคู่มือกระบวนการ ที่เปนนกระบวนการแนวทางในการวางแผนด้าน งานโครงสร้างพื้นฐาน จะ
สามารถน าไปใช้เปนนเครื่องมือ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ ท าให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกรอบ
การด าเนินงานและข้ันตอน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในภาพรวม เพื่อที่จะใช้เปนนแนวทางในการ
ประสานงานร่วมกันอย่างเปนนบูรณาการ ในขณะที่ผู้บริหารสามารถพิจารณา คู่มือประกอบการติดตามงานจาก
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้ 
 1.3 เพ่ือเปนนคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และพัฒนาผู้ปฏิบัติให้ เปนน
ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ และเผยแพร่ให้กับบุคคลผู้สนใจสามารถเข้าใจได้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ 
 1.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน งานโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2.ขอบเขต 
 คู่มือกระบวนการ ที่เปนนกระบวนการแนวทางในการวางแผนด้าน งานโครงสร้างพ้ืนฐาน นี้ครอบคลุม
ขั้นตอนการด าเนินการรวบรวมข้อมูล เช่น การจัดล าดับความส าคัญของงาน/โครงการ การจัดท า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะน าแผนงานสู่การปฏิบัติงานโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบภายหลังการด าเนินการแล้วเสร็จ และสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดในคู่มือน าเสนอ
ขั้นตอนในการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญโดยการน าเสนอ ในรูปผังกระบวนการ (Work Flow) เพ่ือให้
ข้าราชการ รวมถึงผู้สนใจได้รับทราบเรียนรู้และเข้าใจกระบวนงานด้าน งานโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม และ
สามารถน าคู่มือไปประกอบการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
3.ค าจ ากัดความ 
 งานโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ติดตั้งให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมส าหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค ภายในต าบลแสลงพันธ์ ซึ่งใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ า งบประมาณอ่ืน และงบประมาณเงินอุดหนุนด้วย 
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการ 
ตัวช้ีวัดภายใน ตัวช้ีวัดผลของ

กระบวนการ 
การวางแผน 
-การวางแผนรวบรวม 
ข้อมูลเพ่ือตั้ง
งบประมาณ 
-การจัดท าฐานข้อมูล 
ความต้องการ/
ประชาคม 
-การจัดท าแผน 
-ข้อมูลการส ารวจพื้นที่ 
-ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณมีหนังสือแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ (กอง/ส่วน
ต่างๆ)เสนอข้อมูลที่จะต้องใช้ในการ
จัดท างบประมาณส่งให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 
**ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ข้อ 8 , 22 และ 23 
เมื่อแต่ละหน่วยงาน (กองหรือส่วน) 
ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่
งบประมาณให้พิจารณาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้วาง
ไว้ในส่วนที่หน่วยงานของตน
รับผิดชอบประมาณการค่าใช้จ่าย
ทั้งท่ีรายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือ
การลงทุนเสนอให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณกรณีหน่วยงานที่มี
รายได้ประมาณการรายรับ และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่างๆ 
ได้แก่ รายรับจริง รายจ่ายจริง 3 ปี 
งบแสดงฐานะการคลัง ของทุก
หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
รายละเอียดที่ได้รับจาก กองหรือ
ส่วนต่างๆ เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย จัดท าเปนนข้อมูลเบื้องต้น
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณา 

-ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ 
ตามล าดับความส าคัญ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์จัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 ใช้ได้ทัน  
1 ตุลาคม 2560 
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการ 
ตัวช้ีวัดภายใน ตัวช้ีวัดผลของ

กระบวนการ 



การปฏิบัติ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีผู้บริหารและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

การติดตามตรวจสอบ 
-ผู้บังคบับัญชาติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานของผู้ได้รับ
มอบหมายหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จาก
สถานที่ด าเนินงาน หรือจากบันทึก
การด าเนินงาน 
-รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเปนน
ประจ าทุกปี 
 

-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่9) 
พ.ศ.2553 
 
 
 
 
บันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ 

1.แผนจัดหาพัสดุ     
(ผด.1,ผด.2,ผด6) 
 
2.ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
3.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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4. ผังกระบวนการ  (Work Flow) 
    



งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
    

การรวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
     

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 
 
    

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 
 
 

แผนจัดหา 
พัสดุ 

 
 
 
            

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     ด้านประสานสาธารณูปโภค 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    -ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งใหม่ไฟฟูาสาธารณะ

 -ก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ    -ตัดแต่งก่ิงไม้ 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง 
             

                                                ติดตามตรวจสอบ                       *หนว่ยงานภายนอก (สตง.) 
 
 
    

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
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แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ 
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งานประสานสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า 
สาธารณะ/ตัดกิ่งไม ้

  
   
   
                                    กรอกแบบฟอรม์/ค าร้อง 
                               กรณเีร่งด่วน โทร 044 558674                          
 

 
 

   
     เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้อง/เสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ 

   
   
   
 
   
                                 ออกส ารวจพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา 
 
 
   
   
   
                                    เตรียมเครื่องมอือุปกรณ์พร้อมด าเนินการ 
 
 
   
     
   
                   รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา/แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
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             รับเอกสาร 

 

      แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
     

ลงชื่อในสมุดลงทะเบียน 
 
   

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 
 
       
    ไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน       มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     แนะน าไปขอที่หน่วยงานอื่น 
       

    กรอกแบบฟอร์มค าขอ 
 
 
 

                     สง่ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพิจารณา 
        
 
        
                    เปิดเผยไม่ได ้                 เปดิเผยได ้
 
        
             เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล        จัดหาข้อมูล 
 
        
         ติดต่อนัดหมายมาฟังผลค าขอ          คัดส าเนา 
 
        
                      ถ่ายส าเนา          รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
        
                  รับรองส าเนาถูกต้อง    จ่ายค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จ/ตามประกาศ 
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การให้บริการข้อมูลของ อบต.แสลงพันธ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพ่ิมเติม ได้หลายช่องทาง 
ดังนี้.....  

                    ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 4  ต าบลแสลงพันธ์           อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โทร/โทรสาร : 044-558674 

เว็ปไซต์ อบต. : www.salangpan.go.th 

e-mail :  

Facebook : อบต.แสลงพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-32- 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลประชาชน 

นายมงคล  พาชื่น          นักพัฒนาชุมชน 

นางสาวธัญญา   ทัดศรี     เจา้พนักงานธุรการ 

นางสาวจันทรา  ฉัตรทอง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนๆก็พร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารับบริการทุกท่านเช่นกัน 
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บทที่  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการใน
การท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เปนนต้น 
 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เปนนการกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้นไม่จ าเปนนจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เปนนลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใด
เปนนพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเปนนหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 
ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย
ผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเปนนการรับฝากเปนนทางราชการ
เพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมี
หน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเปนนการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ 
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 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่
กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเปนนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเปนนการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเปนนเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเปนนการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่จะเปนนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเปนนความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเปนน
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เปนนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเปนนคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเปนนทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เปนนต้น 
 "มิควรได"้  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเปนนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเปนนโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  
ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเปนน  ไล่ออกจากราชการ  
การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เปนนเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา  
เนื่องจากเปนนความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และความผิดอาญาฐานเปนนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและยึด
ทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเปนน
ส าคัญ  ให้สมกับการเปนนข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเปนน
ปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตก
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส  เปนนธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเปนนหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน
ของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเปนนไปได้ทาง
เทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนนค่านิยมหลัก  ดังนี้  
              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจ าเปนนหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบ
กัน 
 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเปนนการทั่วไป  
ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเปนนระยะเวลาที่
ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับ
หรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปนน
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเปนน
เรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเปนนอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเปนนความลับ
ได้เท่าท่ีจ าเปนน 
 
 
 
 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 
9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้ นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์  พ.ศ.2558       

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เปนนกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนนค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เปนนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 

       ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  
พ.ศ.2558 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เปนนกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนนค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  

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

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  พ.ศ.2558 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เปนนกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เปนนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเปนนพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

         ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแสลง
พันธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ในฐานะเปนนองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการ
บริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเปน นการสร้าง
จิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเปนนธรรม  จึง
สมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแสลง
พันธ์  เพ่ือเปนนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเปนนธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
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 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเปนน
ส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่ งมั่ น   แก้ ไขเมื่ อ เกิดข้อผิดพลาด 
 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเปนนประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเปนนแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เปนนหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เปนนเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเปนน
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนนส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเปนนไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่าง
กว้างขวาง  ถูกต้อง  เปนนธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อ
การบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเปนนกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝุายรวมทั้งการให้  การ
บริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเปนนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 
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ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืน ๆ 
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

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

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเปนนตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เปนนแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือ
กิจการอื่น 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เปนนธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครฐั  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
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 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เปนนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

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

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เปนนมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปนน  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนนอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External 
Audit) ที่เปนนอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เปนนมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเปนนไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
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 กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนนการให้บริการตามแนวทางและระบบ
ที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน  เปนนต้น  ทั้งนี้เพ่ือเปนนการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเปนนการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเปนนการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้
บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
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 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เปนนที่รับทราบโดยทั่วไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เปนนที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิ จกรรมต่างๆ เปนนไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่
เปนนไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเปนนไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เปนนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุม
ในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและ
คุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เปนนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เปนนไปตามก าหนดการโครงการ  
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเปนนไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนนปัจจั ยน าเข้าของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
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 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดย
จะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เปนนต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเปนน  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเปนนวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเปนนหัวใจส าคัญของโครงการ  
หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เปนนหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเปนนเช่นนี้  
การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเปนน
กิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

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

 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เปนนการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แต่เปนนการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเปนนส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเปนนสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
"สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเปนนผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเปนนเส้นทางขนส่ง  เปนนต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเปนนนามธรรมสูง  
เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้ บริหารมองไม่
เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและ
ท าการควบคุมได ้
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเปนนเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเปนนไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุม
นั้นเปนนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่ อมีการติดตามดูผลการ
ท างานว่าเปนนอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทาง
กลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุม
อะไรได ้
 
 
 
 
  
 

 


