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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
1. จัดให้มี และบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
ตามบทบาทภารกิ จ ของส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
พระราชบั ญ ญั ติ ต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญ ญัติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี บ ริ ห าร กิ จ กา รบ้ า น เมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวัน ที่ 11 กุ มภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น วัด ผลการบริห ารและปฏิ บัติ ราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เพื่ อทราบผลสั มฤทธิ์ต รงตาม
เป้ า หมายภารกิ จ โดยจั ด ท าคู่ มือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดด มี
เป้าประสงค์ในการนามาตรการปฏิบัติ งานตามภารกิจ หลัก ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พั ฒนา ขยาย
หรือยุติก ารดาเนิ นการซึ่ งบ่งชี้ว่า กระบวนการวิธีก ารจัดท าแผนหรื อโครงการนั้นผลเป็นอย่ างไร น าไปสู่ความสาเร็ จ
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งในการทางานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
 มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่ง ต่อจุดสาเร็จ
ขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทาให้หน่วยงานต้องให้
ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสาเร็จของการทางานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิด ประโยชน์ ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุ ด และเพื่อใช้
มาตรฐานการทางาน/จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนั กงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสาเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทาให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเป้าหมายการทางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้แ ละส่ งผลให้เ กิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสาเร็จที่แน่นอนเดิ่น
ชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิ บัติงำน
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มี ต่อ องค์กรและผู้ บังคั บบั ญชำ
1. การกาหนดจุดสาเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตาแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
12. สามารถกาหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จ ะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
15. สามารถกาหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้
19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสาหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่ว มกันเขียนคู่มือ
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ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มี ต่อผู้ ปฏิ บัติงำน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ ตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติ งาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกัน ทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามารปรับปรุง งานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ไ ด้ตามคุณสมบัติ ที่ต้อ งการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
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ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล มีชื่ อย่อ เป็น ทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิ ติบุ คคล และเป็น ราชการ
บริห ารส่ว นท้ องถิ่น รูป แบบหนึ่ ง ซึ่ งจั ดตั้ งขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติ สภาต าบลและองค์ การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติมจนถึ งฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 โดย ยกฐานะจากสภาต าบลที่ มีรายได้ โ ดยไม่ร วมเงิ น
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ย ไม่ต่ากว่าปีละหนึ่ งแสนห้าหมื่นบาท
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง)
รูปแบบองค์กำร
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้ มีสมาชิก องค์ การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิก องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละสามคน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

กำรบริหำร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น

อำนำจหน้ำที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
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- ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง
อำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้น ตอนกำรกระจำยอำนำจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
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23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
บทบาทภารกิจ ตามพระราชบั ญญัติ สภาตาบล และองค์ การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญั ติแห่งพระราชบัญ ญัติสภาตาบล และองค์ก ารบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ส่ วนที่ 3 เรื่องอานาจหน้า ที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒ นธรรม" ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กรอบภาระหน้ าที่ ห ลั ก ของ อบต. เมื่ อพิ จ ารณาตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ว่า ด้ว ยการปกครองท้ องถิ่ น มาตรา 289 บั ญญั ติ ว่า "องค์ กรปกครอง ส่ว นท้ อ งถิ่ น
ย่อมมีหน้ าที่ บารุ งรัก ษาศิ ลปะ จารีตประเพณี ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น หรือวั ฒนธรรมอัน ดีของท้ องถิ่ น" และ "องค์ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ย่อมมีสิทธิ ที่จะจั ดการศึกษาอบรมของรัฐ ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยัง ได้กาหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีอานาจหน้าที่ใ นการจัดการ การบารุงรัก ษา และการใช้ป ระโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีก ด้ วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึ งการส่งเสริ มอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัว เรือน และอื่ น ๆ) ด้า นสั งคม และวัฒ นธรรม (รวมถึง การสาธารณสุข การส่ง เสริ ม และรั กษา
คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษาอบรม ศิ ล ปะจารี ต ประเพณี ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แ ละอื่ น ๆ ) ซึ่ งปรากฏอยู่ ใ น
บทบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2537 โดยกาหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทา และอาจทา
1. องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) มีอ านาจหน้า ที่ใ นการพัฒ นาต าบลทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่ วนตาบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
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(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14
และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ตามลาดับ)
3. องค์การบริหารส่ วนต าบล (อบต.) อาจทาให้เขตองค์ การบริ หารส่ วนตาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
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บทที่ 2
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็ นเครื่อ งมือสาคัญอย่า งหนึ่งที่ องค์การจะนามาใช้ในการบริ หารงาน
บุคคล เพราะทั้ง ผู้บริห ารและผู้ป ฏิบัติ งานต่ างจะได้รับ ประโยชน์ จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านขึ้น มาใช้
ร่วมกัน ผู้ บริหารจะมีเครื่องมื อช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การมอบหมายหน้า ที่
และการสั่ งการสามารถท าได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมิ นผลการป ฏิบั ติงานมีความยุติ ธรรมและน่าเชื่อถื อ
เนื่องจากมีทั้ งหลั กฐานและหลักเกณฑ์ที่ ผู้บริห ารสามารถชี้แจงให้ผู้ป ฏิบัติ งานยอมรับ ผลการประเมินได้โดยงานใน
ส่วนของผู้ป ฏิบั ติง าน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถื อเป็ นสิ่ งที่ท้ าทายที่ท าให้ เกิด ความมุ่งมั่ นที่ จะไปให้ถึ งเป้ าหมายการ
ปฏิ บัติ งานมีค วามถู กต้ องมากขึ้น เนื่ องจากผู้ ปฏิ บัติ งานมี กรอบหรือ แนวทางในการปรั บปรุง งานและการพัฒ นา
ศัก ยภาพ เพื่อ น าไปสู่มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ ทั้ งผู้ ป ฏิ บัติ ง านและผู้ บ ริห ารองค์ ก ารได้ร วมกั น กาหนดไว้เ พื่ อ
คุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard) การบริ ห ารงานบุ ค คลนั บ เป็ น ภารกิ จ ที่
สาคัญ ยิ่ งประการหนึ่ งของการบริ หารองค์ก าร เนื่ อ งจากเป็ น ปัจ จัย ที่ มีส่ วนท าให้ก ารพั ฒ นาองค์ก ารบรรลุต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้า หมายที่ ว างไว้ การบริห ารบุ ค คลเป็ น กระบวนการที่ เ กี่ย วข้ องตั วกั บ ตั วบุ คคลในองค์ ก าร
นับตั้งแต่การสรรหาบุ คคลมาปฏิบัติ งาน การบรรจุแต่งตั้ ง การพั ฒนา การประเมินผลการปฏิ บัติงาน ไปจนถึงการ
ให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เ พื่อให้อ งค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติ งาน ซึ่ งการที่
องค์ก ารจะได้บุค คลที่ มีคุณสมบัติ ดังกล่ าวมาปฏิบั ติงานนั้น จาเป็ นต้องสร้างเครื่อ งมือส าคัญ คือการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard) ขึ้น มาใช้ ใ นการวัด และประเมิ น คุ ณสมบั ติ ข องบุ ค คล ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จ าการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานจะเป็น ข้อ มูลที่ องค์ การนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่ อนขั้ นเลื่ อนตาแหน่ ง การพั ฒนา
ประสิท ธิภาพการปฏิ บัติงาน การโอนย้า ย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่ วไปแล้ ว การที่จะทาให้การ
ประเมินผลการปฏิ บัติง านด าเนิ นไปอย่า งบริสุ ทธิ์ยุ ติธรรมและเชื่อถื อได้นั้ น องค์ก ารมั กจะสร้า งเครื่ องมื อประกอบ
อีก ส่ ว นหนึ่ งขึ้ น มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผล ซึ่ งหนึ่ ง ในเครื่ องมื อ ที่ ต้ องใช้ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใช้เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการเปรี ย บเที ย บผลงานระหว่ างบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ งานอย่ า ง
เดี ย วกั น โดยองค์ ก ารต้ อ งท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานไว้ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนก่ อ นแล้ ว เมื่ อ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์ การได้กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน สาหรั บ คาว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็น ผลการปฏิบัติง านในระดับใดระดับหนึ่ ง ซึ่งถื อ
ว่าเป็ นเกณฑ์ ที่น่า พอใจหรื ออยู่ ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบั ติงานส่ว นใหญ่ท าได้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิ บัติง านจะเป็ น
ลัก ษณะข้อ ตกลงร่ วมกั น ระหว่ างผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู้ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาในงานที่ต้ อ งปฏิ บั ติ โดยจะมี กรอบในการ
พิจารณากาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้ าน ด้ว ยกัน อาทิ ด้ านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้ จ่ายหรือพฤติกรรม
ของผู้ ปฏิบั ติงาน เนื่ องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูป แบบของปริมาณ ในขณะที่บ างประเภท
อาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจาเป็น ต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกั บ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ชั ดเจน อย่างเป็นลายลั กษณ์อัก ษรที่ แสดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่ อ ใช้ ประโยชน์ ในการบริ ห ารจัด การองค์ก าร/การจั ด ทามาตรฐานการปฏิ บั ติง านถื อเป็ น
เครื่อ งมือ อย่ างหนึ่ งในการสร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (ตาม PM 5) ที่มุ่ง ไปสู่ ก ารบริห ารคุณภาพทั่ วไปทั้ ง
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ การท างานของส่ วนราชการได้ มาตรฐานเป็น ไปตามเป้า หมาย ได้ผ ลิต ผลหรื อการ
บริก ารที่มีคุณภาพ เสร็จ รวดเร็ วทั นตามกาหนดเวลานั ดหมาย มี การท างานปลอดภั ยเพื่ อการบรรลุข้ อก าหนดที่
สาคัญของกระบวนการ

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำน
หากจะพิ จารณาถึงประโยชน์ ที่องค์การและบุ คคลในองค์ก ารจะได้ รับจากการกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบั ติง านขึ้ นใช้ ก็พบว่า มีด้ วยกั นหลายประการ ไม่ ว่า จะเป็นทางด้ านประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงาน การสร้า ง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้า นประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติ งาน มาตรฐานการปฏิ บัติ งานจะช่ว ยให้ ผู้ป ฏิ บัติ งานสามารถ
ปฏิบั ติงานได้ อย่า งถูก ต้อง การเปรี ยบเทียบผลงานที่ ทาได้กับ ที่ค วรจะเป็น มีความชั ดเจน มองเห็ นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้
2. ด้านการสร้า งแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติ งานเป็น สิ่ง ทาให้ เราเกิดความมุ่ง มั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ป ฏิบั ติง านที่ มีค วามสามารถจะเกิ ดความรู้สึ กท้ าทายผู้ป ฏิ บัติ งานที่ มุ่ง ความสาเร็จ จะเกิ ด ความมานะพยายาม
ผูป้ ฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับ งาน
3. ด้ านการปรั บ ปรุ งงานมาตรฐานการปฏิ บั ติง านจะช่ ว ยให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านทราบว่ า ผลงานที่ มี
คุณภาพจะต้อ งปฏิ บัติ อย่ างไร ช่ วยให้ ไม่ ต้อ งก าหนดรายละเอี ยดของงานทุก ครั้ง ท าให้ มองเห็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ งงานและพัฒ นาความสามารถของผู้ป ฏิ บั ติ งาน และช่ วยให้ ส ามารถพิ จารณาถึง ความคุ้ มค่ า และเป็ น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต
4. ด้ า นการควบคุ มงานมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานเป็ น เครื่ องที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้ ค วบคุม การ
ปฏิบัติงานผู้บังคั บบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่ านคาสั่งได้ง่ายขึ้ น ช่วยให้สามารถดาเนิ นงานตาม
แผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
5. ด้ า นการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานช่ วยให้ การประเมิน ผลการ
ปฏิบั ติง านเป็น ไปอย่างมีห ลักเกณฑ์ ป้ องกันไม่ให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติง านด้วยความรู้ สึกการเปรี ยบเทีย บ
ผลการปฏิบั ติงานที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิ บัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้
ดีขึ้น

ขั้นตอนกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
1. เลื อ กงานหลัก ของแต่ ล ะต าแหน่ ง มาท าการวิเ คราะห์โ ดยดู ร ายละเอี ย ดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย
2. พิ จารณาวางเงื่อนไขหรือข้ อก าหนดไว้ ล่วงหน้า ว่าต้ องการผลงานลั กษณะใดจากตาแหน่ ง นั้ น
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรื อวิธีการปฏิบัติง าน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ตั้ งไว้ต้องไม่ขัดกับ นโยบาย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ
3. ประชุมผู้ ที่เกี่ย วข้อง ได้แ ก่ ผู้บั งคับบั ญชา หัวหน้าหน่ วยงานทุกหน่วยงานและผู้ป ฏิบัติ งานใน
ตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
4. ชี้แจงและทาความเข้ าใจกับผู้ ปฏิบัติง านและผู้ เกี่ยวข้ องอื่นๆ เกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กาหนดไว้
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5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
6. พิจ ารณาปรั บปรุงหรือ แก้ ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ใหม่ ตามความเหมาะสมยิ่ งขึ้ น เกณฑ์ ของ
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน เกณฑ์ที่ องค์ การมัก กาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน ได้ แก่ เกณฑ์ด้ านปริ มาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิ บัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอี ยด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ ปฏิบั ติเป็ นการก าหนดว่า งานต้องมีปริ มาณเท่า ไร และควรจะใช้
เวลาปฏิ บั ติมากน้ อยเพีย งใดงานจึ งจะเสร็จ ดังนั้ น งานลัก ษณะเช่ นนี้ จะไม่ สามารถก าหนดมาตรฐานด้ วยปริ มาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
2. คุ ณภาพของงาน เป็ นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิ บั ติได้นั้ นควรมีคุ ณภาพดี มากน้ อยเพียงใด โดยส่ วน
ใหญ่มักกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้ง เวลาและทรัพยากร
3. ลัก ษณะการแสดงออกขณะปฏิ บัติ ง าน งานบางตาแหน่ งไม่ส ามารถก าหนดมาตรฐานด้ ว ย
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดัง นั้น การกาหนดลัก ษณะพฤติ กรรมที่ต้ อ งแสดงออกไว้ ในมาตรฐานการปฏิ บัติ งานจะช่ ว ยให้
ผูป้ ฏิ บัติ งานทราบว่ าต้ องปฏิบั ติอ ย่างไร เนื่อ งจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมอาจส่งผลเสี ยต่ อภาพลั กษณ์
ขององค์ก ารและขวั ญกาลังใจของเพื่อ นร่ว มงานอย่า งไรก็ ตาม เพื่อ ให้ก ารก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านส าหรั บ
ตาแหน่ งงานต่ าง ๆ ในองค์ก ารมี ความเหมาะสมและเป็ นที่ ยอมรั บของผู้ ป ฏิ บัติง าน ผู้ท าหน้า ที่กาหนดมาตรฐาน
การปฏิบั ติงานจะต้องคานึงถึงสิ่ง สาคัญบางประการนั่นก็ คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้ เกี่ยวข้อ งทุกฝ่า ยสามารถยอมรั บ
ได้ โดยทั้ งผู้ บั งคั บ บัญ ชาและผู้ ใต้ บัง คั บบั ญ ชาเห็ น พ้ องต้อ งกั น ว่า มาตรฐานมี ความเป็ น ธรรม ผู้ ป ฏิบั ติ งานทุก คน
สามารถปฏิบั ติได้ ตามที่ กาหนดไว้ ลัก ษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้อ งสามารถวัดได้เป็ นจ านวนเปอร์เ ซ็น ต์
หรือหน่ วยอื่น ๆ ที่ สามารถวัดได้มีการบันทึก ไว้ให้เ ป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็ นที่รับ รู้และเข้าใจตรงกั น
และสุดท้า ยมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ กาหนดไว้ ต้องสามารถเปลี่ย นแปลงได้ ทั้ งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผู้ป ฏิบั ติ งานไม่ส ามารถปฏิ บัติ ได้ ต ามมาตรฐาน การเปลี่ ย นแปลงควรมี สาเหตุเ นื่อ งมาจากการที่ห น่ วยงานมี วิ ธี
ปฏิบัติงานใหม่หรือนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่อ งใช้มาใช้ ปฏิบัติงาน

โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลมี ส ภาต าบลอยู่ ในระดั บสู งสุ ด เป็ นผู้ ก าหนดนโยบายและกากั บดู แ ล
กรรมการบริห ารของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจบริหารงานองค์การบริหารส่ วนตาบลและมี
พนั ก งานประจ าที่เ ป็น ข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นเป็น ผู้ ท างานประจ าวั นโดยมี ป ลัด องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลเป็ น
หัวหน้ างานบริห ารภายในองค์ก รมีก ารแบ่ งออกเป็น หน่ว ยงานต่าง ๆ ได้ เท่าที่ จาเป็ นตามภาระหน้ าที่ข ององค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิด ชอบอยู่ เช่น
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่วนสวัสดิการสังคม

11

โครงสร้างสานักงานปลัด
สำนักงำนปลัด

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน

งำนกฎหมำยและคดี

งำนกิจกำรสภำ อบต.

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย

งำนบริหำรงำน
บุคคล

งำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชน

งำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งำนเสริมกำรเกษตร

สำนักงำนปลัด
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติและ
ข้อบังคับตาบล การประชุมสภา การจัดทาระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่าง ๆ
งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาในหน้าที่แ ละความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด การดาเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น 7 งาน คือ
1. งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภา อบต.
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- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ ประจาสภา อบต.
- รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ
- งานอานวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
- งานคุ้มครองและบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
- งานประสานโครงการฝึกอบรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- งานการดาเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
- งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
- งานสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
- งานอานวยการ
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
- งานกู้ภัย
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5. งำนกิจกำรสภำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ ประจาสภา อบต.
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
- งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดัง นี้
- งานการวางแผนอัตรากาลังคน
- งานการสรรหาบุคลากร
- งานการเลื่อนตาแหน่ง/แต่งตั้ง
- งานการพัฒนาบุคลากร
- งานระบบสวัสดิการ
- งานระบบจริยธรรมและวินัย
7. งำนสวัสดิกำรสังคม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง

งำนกำรเงินและ
บัญชี

งำนพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้

งำนทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์ สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานหลักภายใน
ออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
1. งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนพัฒนำจัดเก็บรำยได้ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่น ๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนาส่งเงินรายได้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
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3. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และการบารุงรักษา)
- งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสาคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัส ดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองช่าง
กองช่ำง

งำนก่อสร้ำง

งำนออกแบบและ
ควบคุมอำคำร

งำนประสำน
สำธำรณูปโภค

งำนผังเมือง

กองช่ำง
มีห น้า ที่ ความรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การสารวจออกแบบการจั ด ทาข้อ มูล ทางด้า นวิ ศวกรรม การ
จัดเก็ บและทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่ อสร้ าง งานการควบคุ มอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งาน การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุ มการก่ อสร้างและซ่อ มบารุ ง
งานแผนงานด้ านวิ ศวกรรม เครื่ องจั กรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุ มการปฏิ บัติง าน เครื่อ งจัก รกล การ
ควบคุ มการบ ารุง รัก ษาเครื่อ งจั ก รและยานพาหนะ งานเกี่ ย วกั บ แผนงาน ควบคุ ม เก็ บ รัก ษา การเบิ ก จ่า ยวั ส ดุ
อุป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น เชื้อ เพลิง และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้ องหรื อที่ ได้ รับ มอบหมายโดยมี การแบ่งงานหลัก ภายใน
ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณาการ
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจาส่วนโยธา
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทาบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ

17
3. งำนประสำนสำธำรณูปโภค มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
4. งำนผังเมือง มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

งำนบริหำรกำรศึกษำ

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
มีภาระหน้า ที่เกี่ย วกับ การปฏิบัติ งานทางการศึกษาเกี่ย วกับ การวิ เคราะห์ วิจั ยและพัฒ นาหลั กสูต ร
การแนะแนว การวัดผล ประเมิน ผล การพัฒนาต าราเรีย น การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึก ษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึ กษา การใช้เทคโนโลยีท างการศึ กษา การเสนอแนะ เกี่ย วกับ การศึกษา ส่ งเสริ มการวิจั ย
การวางโครงการ สารวจ เก็บ รวบรวมข้ อมู ล สถิติ ก ารศึก ษาเพื่ อน าไปประกอบการพิ จารณา กาหนดนโยบาย
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติใ นการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้ าที่อื่น ที่เกี่ ยวข้อง และ
แบ่งงานหลักภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ คือ
1. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
กระบวนงำน : กำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ
แนวทำงระเบียบกำรจัดทำแผนพั ฒนำขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการวางแผนพัฒนา โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาตาบล 3 ปี เป็นประจาทุกปี ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องนาข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ปัญหาความต้อ งการท้องถิ่ น ยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวั ด/อาเภอ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่ อนามาเปรี ยบเที ยบและให้ส อดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่ อให้เ ป็ นไปตามระเบี ยบฯ องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลตากแดดได้ ท าข้ อมู ล ที่ ได้ มาปรับ ปรุ ง
แผนพัฒนาตาบล 3 ปี เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบลเขาเขน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการ
ทางานการพัฒนาตาบลต่อไป
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒ นาสามปี เป็ นเอกสารที่ มีค วามสัมพัน ธ์ส อดคล้อ งกั บแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา แสดง
แนวทางการพัฒ นาและวั ตถุป ระสงค์ข องการพั ฒนาที่ ชัดเจน มี โครงการ/กิ จกรรมการพั ฒนาที่ จะด าเนิน การเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อ มโยงกั บข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปี กล่า วคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลใช้ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาเป็น เครื่อ งมื อในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี เพื่ อ ที่
กระบวนการจั ด ทางบประมาณเป็น ไปด้ว ยความรอบคอบ และผ่ านกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนสำมปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี
และการจัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่ อแสดงแนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ที่ มีความสอดคล้ องและสามารถสนองตอบต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อเป็ นการจัดเตรีย มโครงการพัฒ นาต่ าง ๆ ให้อ ยู่ในลักษณะที่ พร้อ มจะบรรจุ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ น เอกสารที่จ ะแสดงความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นา กั บ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
4. เป็ นเอกสารที่ จะแสดงความเชื่ อ มโยงระหว่ างแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากับ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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สรุปควำมเชื่อมโยง
แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับ แผนพัฒนำท้องถิน่ และงบประมำณท้องถิ่น

ปัจจัยนาเข้า
• แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
• นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหาร
ราชการ
แผ่ นดิน
• ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/
จังหวัด/อาเภอ
• นโยบายผู บ้ ริหาร
ท้องถิ่น
• ภารกิจตามอานาจ
หน้าที่
• ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน/แผน
ชุมชน
• ข้อมูล

แผน
ยุทธศาสตร์

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
จุ ดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์
แนวทางการ
พัฒนา

แผน
พัฒนา
สามปี

หมวด
โครงการ
รายจ่าย
กิจกรรม ต่างๆ

งบประมาณ
รายจ่ าย

อปท.

แผนการ
ดาเนิ นงาน
(ปฏิทิน
การ
ทางาน)
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Work Flow กระบวนงำน
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ย วข้อง
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ประชาคม
รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาประชาคมระดับ
ตาบล

ก.พ. - มี.ค.

มี.ค. - พ.ค.
N
Ye

จัดทาร่างแผนฯ

ประชุม คกก.จัดทาแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ

พ.ค. - มิ.ย.

N

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ
ประกาศใช้
ควำมหมำยสัญลักษณ์
จุดเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดของกระบวนงาน
กิ จกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึ งทิศทางหรื อการเคลือ่ นไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั ้นตอน

พ.ค. - มิ.ย.
Y
มิ.ย.
มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
จนท.วิ เคราะห์ ฯ/หัว หน้ า
ส านั ก งานปลั ด /ปลั ด ฯ/
จนท.ส านั ก งานปลั ด ฯ/
ค ก ก .จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สานักงาน
ปลัดฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สานักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ
ผู้บริหารท้องถิ่น
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพั ฒนำสำมปี
1. ประชำคมหมู่บ้ำน
2. รวบรวมนำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกำกรประชำคมหมู่ บ้ำนเพื่อ ประชุมคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำแผนพั ฒนำ อบต.และคณะกรรมกำรพั ฒนำ อบต.
3. ประชำคมระดับตำบล
4. เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลให้ควำมเห็นชอบ
5. ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี
6. รำยงำนอำเภอ จังหวัด กระทรวงทรำบ
7. ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพั ฒนำตำบล
8. ฝ่ำยบริหำร และเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจั ดทำเป็นข้ อบั ญญั ติ
9. เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ควำมเห็นชอบ
10. นำยอำเภออนุมัติ
11. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลงนำมประกำศเป็ นข้อบั ญญั ติ
12. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร
-จัดทำเอง
- สนับสนุนงบประมำณ
13. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำง ๆ
- ตรวจสอบงบประมำณ
- เสนอโครงกำร
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บทที่ 3
ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกั นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภำรกิจหลัก
ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อ ป้องกัน กำรละเว้ นกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ในภำรกิ จหลัก
ปัจจุ บัน รัฐบาลได้มีมาตรการเน้น หนั กเกี่ ยวกั บการป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ มิช อบในภาคราชการ
และเสริมสร้ างประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบั ติห น้ าที่ รวมทั้ งปฏิรู ประบบบริ หารราชการโดยการปรับ ปรุ งคุ ณภาพ
ข้า ราชการในการท างานโดยเน้ นผลงาน การมี คุณภาพ ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต การมี จิ ต สานึก ในการให้บ ริก าร
ประชาชน สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
สาหรับคาว่า "ทุ จริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 1(1) "โดยทุจริ ต" หมายความว่ าเพื่อ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรื อ
ผู้อื่น
พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. 2542 (แก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุ จริ ตต่อ หน้ าที่ " หมายความว่า ปฏิ บัติ หรือ ละเว้น การปฏิบั ติ
อย่า งใดในตาแหน่ง หรื อหน้า ที่ หรื อปฏิบั ติห รือ ละเว้น การปฏิบั ติอ ย่า งใดในพฤติก ารณ์ที่ อาจท าให้ ผู้อื่ นเชื่อ ว่า มี
ตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้ งที่ตนมิได้ มีตาแหน่ง หรือหน้าที่ นั้น หรือ ใช้อานาจในตาแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่ อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ในส่ว นของการปฏิบัติ หน้าที่ ราชการโดยทุจ ริต ก าหนดไว้ในพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญ ญั ติว่ า การปฏิ บั ติห รื อละเว้น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ร าชการโดยทุ จริ ต เป็ นการ
กระทาผิด วินัยอย่า งร้ายแรง มีโทษปลดออกหรื อไล่ออก การทุจริ ตตามพระราชบัญ ญัติข้าราชการพลเรื อนนั้น มี
หลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหน้าที่ ราชการที่ต้ องปฏิบัติราชการ ผู้มีห น้าที่จะปฏิ บัติหน้าที่อยู่ ในสถานที่ร าชการหรือ นอกสถานที่
ราชการก็ ได้ ในกรณี ที่ ไม่ มีก ฎหมายบั งคั บ ไว้ โดยเฉพาะว่ าต้ อ งปฏิ บัติ ในสถานที่ร าชการและการปฏิ บั ติห น้ า ที่
ราชการนั้ น ไม่จ าเป็น จะต้อ งปฏิบั ติ ในวั น และเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบั ติ ในวั น หยุ ดราชการหรือ นอกเวลา
ราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิ จารณาจากกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ก าหนดหน้ า ที่ ไว้ เป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษรโดยระบุ ว่ าผู้ ด ารง
ตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิ จารณาจากพฤติ นัย ที่ สมั ครใจเข้ าผู กพั นตนเอง ยอมรับ เป็น หน้ าที่ ราชการที่ ตนต้องรับ ผิด ชอบ
เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่ รับส่งเงิน แต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาล
อนามั ยผู้มีหน้ าที่รับ ส่งเงิน และการรั บฝากเงิน นั้นมิ ใช่รั บฝา กเงิน ฐานะส่ว นตัว แต่ มีลัก ษณะเป็นการรั บฝากเป็ น
ทางราชการเพื่ อน าไปส่ งลงบัญ ชี โดยได้ เซ็ นรั บหลัง ใบเสร็ จรั บเงิน ว่า "ได้รั บเงิ นไปแล้ว " เช่น นี้ ก.พ.วิ นิจ ฉั ยว่ า
ประจ าแผนกผู้ นั้นมี หน้า ที่ราชการที่ต้อ งนาเงินส่ง ลงบั ญชี เมื่อ ไม่นาเงินส่ งลงบั ญชี และน าเงิน ไปใช้ส่วนตัวถื อเป็ น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
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2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
"ละเว้ นการปฏิบั ติห น้าที่ ราชการ" หมายความว่า มีห น้าที่ ราชการที่ ต้องปฏิ บัติแ ต่ผู้ นั้น ไม่ป ฏิบั ติหรื องด
เว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ ไม่ป ฏิบัติ หรือ งดเว้ นไม่ กระทาการตามหน้าที่ นั้นจะเป็ นความผิด ฐานทุจ ริตต่ อ
หน้าที่ราชการก็ต่ อเมื่อได้ กระทาโดยเป็น การจงใจที่จะไม่ ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอานาจหน้า ที่จะอ้า ง
ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบหรือข้ อบังคั บ แต่ถ้า เป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยั งถือ ไม่ได้ ว่าเป็ นการละเว้ นการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการที่ จะเป็น ความผิ ด ฐานทุ จ ริ ตต่ อ หน้ า ที่ร าชการส่ วนจะเป็ น ความผิ ด ฐานใดต้ อ งพิ จ ารณา
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่ง ของผู้บั งคับบัญ ชา มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
"ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิ บัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้ รับอั นเป็น คุณแก่ผู้ได้ รับ ซึ่งอาจเป็น ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ างอื่น ที่มิใ ช่
ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
"มิควรได้" หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจ ริต การพิจ ารณาว่ าการกระท าใดเป็น การทุจ ริต ต่อหน้า ที่ราชการหรือไม่นั้ นจะต้อ ง
พิจ ารณาลงไปถึ งเจตนาของผู้ กระท าด้ ว ยว่ ามี เจตนาทุ จริ ต หรื อมี จิต อั นชั่ วร้ ายคิด เป็ น โจร ในการปฏิ บัติ หน้ า ที่
ราชการหรือ ละเว้น การปฏิบั ติห น้า ที่ร าชการโดยมุ่ งที่จ ะให้ต นเองหรือ ผู้อื่ นได้รับ ประโยชน์ที่ มิค วรได้ซึ่ งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่ า ข้ าราชการผู้อื่ นใดกระทาผิ ดวินั ยฐานทุ จริต ต่อหน้าที่ ราชการ คณะรั ฐมนตรีไ ด้มีมติเมื่ อ
วันที่ 21 ธัน วาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินั ยฐานทุจ ริตต่ อหน้ าที่ราชการ ซึ่ ง ควรลงโทษเป็ น ไล่
ออกจำกรำชกำร การนาเงิ นที่ทุจ ริตไปแล้วมาคืน หรือมี เหตุอั นควรปราณี อื่นใดไม่เป็ นเหตุ ลดหย่ อนโทษ ตามนั ย
หนัง สือส านัก เลขาธิก ารคณะรั ฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธัน วาคม 2536 รวมทั้ งอาจจะถู กยึ ด
ทรั พย์ และดำเนิ น คดี อำญำ เนื่อ งจากเป็ นความผิ ดมู ลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ป้อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิ ดอาญาฐานเป็น เจ้าพนั กงานปฏิ บัติหรือ ปฏิบัติห น้าที่ราชการโดย
มิช อบ เพื่อ ให้ เกิด ความเสี ยหายแก่ ผู้ห นึ่ งผู้ ใดหรือ ปฏิบั ติล ะเว้น การปฏิบั ติห น้ าที่ โดยทุ จริ ต ตามมาตรา 157
แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้ องระวางโทษจ าคุก ตั้ง แต่ห นึ่ง ปีถึ งสิบ ปี หรือ ปรับ ตั้ง แต่ส องพัน ถึงสองหมื่น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากข้า ราชการผู้ใดกระทาผิดวินั ยฐานทุ จริตก็ จะต้องถูก ลงโทษไล่ ออกสถำนเดี ยว รวมทั้งอำจจำคุกและ
ยึดทรัพย์ ดังนั้ น ข้าราชการทุกคนควรพึง ละเว้นการทุจ ริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็น แก่ประโยชน์ข องประเทศชาติ
เป็นสาคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์ การบริห ารส่ว นต าบลตากแดด ได้เ ล็ง เห็น ความสาคัญ ของปั ญหาการละเว้น การปฏิบั ติง านซึ่ง เป็ น
ปัญหาที่ท าให้ เกิดผลกระทบและความเสีย หายต่อพี่ น้องประชาชนทั้งทางอ้ อมและทางตรง ท าให้ ผลประโยชน์ไ ม่
ตกถึง มือประชาชนอย่างแท้จริ ง องค์การบริห ารส่ว นตาบลตากแดดมีเจตนารมณ์ ร่วมกั นในการด าเนิน งานให้เกิ ด
ความโปร่งใส เป็น ธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่ อให้ องค์กรเป็น หน่ วยงานในการปฏิบั ติงานตามภารกิ จให้
เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง
ความสาเร็จหรือ ล้มเหลวของปฏิบั ติงานตามภารกิ จใด ๆ ก็ ตาม ขึ้น อยู่ กับการบริห ารงาน กล่า วคือ การ
บริ หารงานที่ดี จะช่ วยให้ การด าเนิ น งานตามโครงการมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนของการดาเนิ นงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่า การปฏิบัติ งานตามภารกิจ นั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มี ความ
เป็ น ไปได้ ท างเทคนิ ค งบประมาณ และเงื่ อ นไขอื่ น ใดในระดั บ สู ง ก็ ต ามแต่ ถ้ าการบริ ห ารจั ดการไม่ ดี การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
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ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ ที่ละเว้นกำรปฏิ บัติหน้ำ ที่

องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้น ตอนการปฏิบั ติง าน มาตรา 29 ในการปฏิบั ติงานที่ เกี่ย วข้ องกับ การบริ การ
ประชาชนหรื อการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกั น ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ล ะขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่ว น
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
- หมวด 6 การปรั บปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้ มีการทบทวนภารกิ จ
ของตนว่ าภารกิจ ใดมีความจาเป็น หรือสมควรที่จ ะได้ดาเนิ นการต่ อไปหรือ ไม่ โดยคานึงถึ งแผนการบริหารราชการ
แผ่น ดิน นโยบายของคณะรั ฐมนตรี กาลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่ าของภารกิจและสถานการณ์
อื่นประกอบกัน
- หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของประชาขนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติร าชการที่เกี่ย วข้องกั บการบริการประชาชนหรื อติดต่ อประสานงานในระหว่างส่ วนราชการด้ว ยกัน ให้ส่ว น
ราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็ นการทั่วไป
ส่วนราชการใดมิไ ด้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิ จารณาเห็นว่างานนั้น มี ลักษณะที่สามารถ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรื อส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็ นระยะเวลา
ที่ล่า ช้า เกิน สมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้ว เสร็ จให้ ส่ว นราชการนั้นต้ องปฏิ บัติ ก็ได้ มาตรา 42 เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติร าชการเป็นไปอย่างมี ประสิท ธิภาพและเกิด ความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่ว นราชการที่มี อ านาจออกกฎระเบีย บ
ข้อ บัง คั บหรือ ประกาศ เพื่อ ใช้ บั งคั บกั บ ส่ว นราชการอื่ น มี หน้ า ที่ต รวจสอบว่า กฎ ระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ หรื อ
ประกาศนั้ น เป็น อุป สรรคหรื อก่อ ให้ เกิด ความยุ่งยาก ซ้ าซ้อ น หรือความล่ าช้า ต่ อการปฏิ บัติห น้า ที่ข องส่ว น
ราชการอื่น หรื อไม่ เพื่ อด าเนิ นการปรับ ปรุ งแก้ ไขให้เหมาะสมโดยเร็ วต่อ ไป มาตรา 43 การปฏิบัติ ราชการใน
เรื่องใด ๆ โดยปกติ ให้ถื อว่า เป็น เรื่อ งเปิ ดเผย เว้น แต่ก รณี มีความจ าเป็ นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรัก ษาความ
มั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชน หรือ การคุ้ มครองสิท ธิ
ส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
- หมวด 8 การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการ มาตรา 45 นอกจากการจั ดให้ มีก ารประเมิน ผลตาม
มาตร 9 (3) แล้ว ให้ ส่วนราชการจัดให้มีค ณะผู้ประเมิน อิส ระด าเนิน การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของส่ว น
ราชการเกี่ยวกับ ผลสั มฤทธิ์ของภารกิ จ คุ ณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติ งานของข้า ราชการเพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารงานบุค คล ให้ส่ว นราชการประเมินโดยคานึ งถึงผลการ
ปฏิบั ติงานเฉพาะตัว ของข้าราชการผู้นั้น ในต าแหน่งที่ ปฏิบั ติ ประโยชน์แ ละผลสัมฤทธิ์ที่ หน่ว ยงานที่ข้ าราชการผู้
นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้ อ
พ.ศ.2558
ข้อ 5 ข้ าราชการการเมื องท้ องถิ่น มี หน้ าที่ ดาเนิน การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่ อรั กษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็น กลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บ ริหารประชาชนตามหลักธรร มมาภิบ าลโดยจะต้อ ง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้ องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้ อ
พ.ศ.2558
ข้อ 5 ข้ า ราชการการเมื องท้ องถิ่ นมี ห น้ าที่ ด าเนิ นการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย เพื่ อ รัก ษาประโยชน์
ส่ว นรวม เป็ น กลางทางการเมื อง อานวยความสะดวกและให้ บ ริก ารแก่ ป ระชาชนตาม หลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริย ธรรมอัน เป็น ค่านิย มหลั ก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึ ดถื อประโยชน์ข องประเทศชาติเหนือ กว่าประโยชน์ ส่ว นตน และไม่ มีผลประโยชน์ทั บ
ซ้อน
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ พ.ศ.2558
ข้อ 3 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เขาเขนทุ ก คน มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย เพื่อรัก ษาประโยชน์ส่ว นรวม เป็น กลางทางการเมือ ง อ านวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึ ดถื อประโยชน์ข องประเทศชาติเหนือ กว่าประโยชน์ ส่ว นตน และไม่ มีผลประโยชน์ทั บ
ซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้ างจิต สานึ กให้ป ระชาชนในท้ องถิ่น ประพฤติ ตนเป็ น พลเมือ งที่ ดี ร่ วมกั น พั ฒ นา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้ อมให้ส อดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้ อ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้ อ
องค์การบริห ารส่วนตาบลเขาเขน ในฐานะเป็น องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่ สุด โดยมีห น้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น การด าเนิน การด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัด เก็บรายได้การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดาเนินงาน
จัดการบริ การสาธารณะ การศึก ษาของท้ องถิ่ น การบริห ารงานบุค คลและพั ฒนาบุ คลากร รวมทั้ง ส่ง เสริ มให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นฉะนั้น เพื่ อ
เป็นการสร้างจิตส านึก ของข้าราชการให้ สามารถปฏิบั ติหน้ าที่อ ย่างมีประสิท ธิภาพ ประสิ ทธิผ ล มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาเขน
องค์การบริ หารส่วนต าบลตากแดด จึงได้ก าหนดข้อ บังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่ว นตาบลเขา
เขน เพื่อ เป็ นกรอบมาตรฐานในการประพฤติป ฏิบั ติต นของข้า ราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานจ้า ง ให้ มีค วาม
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน้า ที่ด้ วยความเป็น ธรรม ธารงไว้ ซึ่งศั กดิ์ศ รีและเกี ยรติ ภูมิ ของข้าราชการ อัน จะท าให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ 1 ควำมซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ใช้ ทรั พยากรขององค์ก รอย่ างประหยัด และโปร่ งใส เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ท าง
ราชการ
1.3 ปฏิ บัติหน้า ที่อย่างเต็มกาลั งความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ
เป็นสาคัญ
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
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ข้อ 2 กำรมีจิตสำนึกมุ่งบริกำรและให้คำปรึ กษำ
2.1 ให้บริก ารแก่ส่วนราชการองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่า เทียมกันด้ว ย
ความเต็มใจ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติ หน้า ที่โดยมุ่งประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผ ลของงาน เพื่อ ให้เกิด ผลดีแ ละเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาเขน
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น (ก.ถ.) ได้ กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้ าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่ ง
ได้ป ระมวลขึ้ นจากข้ อเสนอแนะของผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น สมาชิก สภาท้อ งถิ่น ข้ าราชการหรือพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่ น
โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิ บัติให้ข้ าราชการหรือ พนักงานส่วนท้ องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถื อ
ปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึ งด ารงตนให้ตั้ งมั่ น อยู่ ในศีล ธรรม ปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต เสี ยสละ และมี ค วาม
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึง ให้บริก ารด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ ของประชาชน
เป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

29
6.
7.
8.
9.

พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
ภายใต้ พระราชบัญ ญั ติข้ อมู ล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่ งเน้ น การประเมิน ความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิ ติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ มิติการบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพและ
มิติของการดาเนิน การตามพระราชบัญญั ติข้อ มูลข่า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลัก ษณะของการจัด เตรีย ม
ความพร้อ มด้ านข้อ มูล ข่า วสาร เอกสาร หลัก ฐานและระดับ การปฏิบั ติง านที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ง จะเป็น ส่ วนที่
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐได้ มีก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นข้ อมู ล ข่ า วสารเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น ผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตั วชี้วัดความโปร่งใสของหน่ว ยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่น ดิน และการใช้สิ ทธิ ตามพระราชบัญ ญั ติข้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เป็นไปอย่างมี ประสิท ธิภาพและเกิ ดประสิ ทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้ องกั บนโยบายการ
บริห ารของรัฐ บาลที่ต้อ งการส่งเสริมให้ประชาชนมีโ อกาสได้รั บรู้ข้ อมูล ข่าวสารจากทางราชการและสื่อ สาธารณะ
อื่นได้ อย่างกว้า งขวาง ถูก ต้อง เป็น ธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้ วัดความโปร่งใสหน่ว ยงานภาครัฐ มี
ความสาคั ญ ต่ อการบริห ารจั ดการที่ มีคุ ณค่า และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเป็น กระบวนการที่ ห น่ว ยงานภาครั ฐได้
ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุ ก
ฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริ การแก่ ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทีย มและมี มาตรฐานเป็ นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตั ว ชี้วั ด ความโปร่ ง ใสหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ก าหนดภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติข้ อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ต่อภำคประชำชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการับบริก ารดานข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการทางานอื่น ๆ
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมู ลส่วนบุค คลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่ วนร่ วมในการาเนิ นการในกิจ กรรมต่าง ๆ ของ หน่ วยงานภาครั ฐโดยเฉพาะการใช้
ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ
1) มี ข้อ กาหนดและหลั กเกณฑ์ ในการปฏิบั ติง านที่ก าหนด ภายใต้ พระราชบั ญญั ติข้ อ มูล ข่า วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ส อดคล้องกับความโปร่งใสที่ แสดงให้เห็นถึ งขั้นตอนการ
ดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อ มูลและกระบวนการ
3) มี หลัก เกณฑ์ มาตรฐาน ตัว ชี้วัด แนวทางการประเมิ นผลและสามารถใช้เ กณฑ์ มาตรฐานและตั วชี้ วั ด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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4) หน่ วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้ วัด ความโปร่งใส เป็น แบบประเมิ นเพื่ อเตรีย ม
ความพร้อมในการรองรั บการตรวจประเมินของหน่ วยงานที่มีอ านาจหน้า ที่ในการตรวจประเมิน ตามกฎหมายหรื อ
เพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ ข้อมู ลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพั ฒนาระบบกลไก
ในการบริ หารจัด การที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ ถูก ต้อ ง เป็น ธรรมและรวดเร็ ว มาตรฐานและตั วชี้ วัดความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานภาครั ฐ ประกอบด้ว ย เกณฑ์ มาตรฐานมี ความครอบคลุ มแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติง านที่ แสดง
ถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารการมี ส่วนร่ วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐของภาคประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ประกอบด้ว ยเกณฑ์ มาตรฐานความ
โปร่งใส
การส่งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี ของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่ งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจั ดการของหน่ วยงาน มาตรฐานและตั วชี้วั ด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรฐานความโปร่ งใสด้ านการให้ บ ริก ารแก่ป ระชาชน เป็ นมาตรฐานเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ข อง
หน่ว ยงานภาครั ฐที่ สะท้ อนให้เห็ นถึ งการท าหน้ าที่ โดย ควำมซื่อ สัตย์ สุจ ริตไม่มีก ำรเลือกปฏิ บัติและกำรขจั ดข้ อ
โต้ แ ย้ ง ที่ ไม่ เป็ น ธรรมโดยเป็ น กำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนกำรให้ บริ กำรกำรเลื อ กใช้ ช่ อ งทำง กำร
ให้บริก ำรรวมไปถึงกำรประเมิ นควำมพึ งพอใจของประชำชน โดยมี ตั วชี้วั ดมาตรฐานความโปร่ง ใสด้ านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิ บัติ
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่ง เป็ น การสะท้ อ นให้ เห็ น ถึง เปิ ด เผย การตรวจสอบได้ และการส่ง เสริ มการเข้า ถึ งข้ อ มูล ข่ าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญั ติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
การประเมิน การประเมิ นความสมบู รณ์ ของขั้ น ตอนและการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานโดยพิ จารณาจาก
ระดั บ ความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ข่ า วสารและขั้ น ตอนการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในเชิ ง คุ ณภาพที่ มี
ความก้ าวหน้า ในด้ านข้ อมู ล ข่า วสาร หลัก ฐานและความสามารถในการปฏิ บัติ งานที่ มีคุ ณภาพมาตรฐานแ ละ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
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การปฏิ บั ติ ง าน ที่ มีม าตรฐาน และประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พิ่ มขึ้ น โดยมี ก ารวั ด ค่ า ของความสมบู ร ณ์ ข อง
กระบวนการและขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมิ นผล เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับ การเปิด เผยให้เห็ นถึ งระบบการติดตามและประเมิน ผลที่ มีป ระสิ ทธิภ าพโดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์
และตัวชี้ วัด สาหรับการประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานการพั ฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของ
หน่ วยงานการจั ด ให้ มีก ลไกการตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกที่ มีค วามเป็ นอิ ส ระการให้ ความรู้ค วามเข้ าใจ
เกี่ยวกับ การติด ตามและประเมิ นผลและการส่ง เสริ มการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการติ ดตาม และประเมิ นผล
การทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจั ดให้ มีร ะบบและกลไกการปฏิบั ติ ก ารเพื่อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากหน่ ว ยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานตามแผนปฏิบัติ การประจาปีมาตรฐานความ
โปร่ งใสด้ านการเปิด เผยและการเข้ าถึง ข้อมู ลข่ าวสารของราชการ เป็ นมาตรฐานในการเปิด เผยและการส่ง เสริ ม
สิทธิก ารเข้ าถึงการรับ รู้ ข้ อมูล ข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่อ งทางการเข้ าถึ งข้อมู ลข่า วสารการพั ฒนา
ศักยภาพของระบบข้ อมูล ข่าวสารเพื่อการบริ หารความโปร่ งใสและการจัด การความรู้ของหน่ วยงานซึ่ง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็น เครื่อ งมือในการติด ตามและประเมินผล วิธีก ารประเมิน พิจารณาจาก
การปฏิ บั ติก ารตามแผนปฏิบั ติ ก ารประจาปี ของหน่ วยงานที่ มีค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนงาน งบประมาณความ
รับ ผิ ด ชอบและระยะเวลาตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ก ารของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้ าที่แ ละความรับ ผิดชอบของบุ คคลและส่ว นงานภายในหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มี การปฏิบัติ หน้า ที่ตามแผนปฏิบั ติการประจาปีภ ายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติ
การประจาปี
3. มีก ารประเมิน การปฏิบั ติห น้าที่ ของแต่ละส่ว นงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจ ารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลั กเกณฑ์ ในการปฏิบั ติข องหน่ว ยงาน หมายถึง การที่ บุค ลากรและหน่ วยงานได้มีการให้บ ริก ารแก่
ประชาชนตามหลั กเกณฑ์ และขั้ นตอนที่ กาหนดไว้โดยไม่ มีก ารเลือกปฏิ บัติ ซึ่ง เป็น การให้ บริ การตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับ ก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของหน่ว ยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อ งแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ
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วิธีกำรประเมิน
จากการให้บ ริ ก ารตามหลัก เกณฑ์ แ ละขั้ นตอนที่ ห น่ วยงานก าหนดไว้ ว่า มี ห รื อไม่ มีการให้ บ ริ ก ารตาม
หลั ก เกณฑ์ และขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ห รือ ไม่ อย่ า งไรและพิ จ ารณาจากความหลากหลายในการให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน - หลัง
การที่หน่ว ยงานได้มีก ารกาหนดและดาเนิน การเพื่อพั ฒนา ระบบการให้คุ ณให้โทษและการจัด ทากิจกรรม
การเสริมสร้ างขวั ญและกาลัง ใจในการปฏิบัติ งานของบุค ลากรภายในหน่ว ยงาน โดยเป็นการกาหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โ ทษแก่บุ คลากรที่ กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริย ธรรมของ
หน่ว ยงานรวมทั้งการสนับสนุน และให้รางวัล แก่บุ คลากรที่ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ หน้า ที่ทั้ง นี้เพื่ อเป็ น
การส่ งเสริ มให้ บุ ค ลากรมี ข วั ญ และก าลัง ใจในการปฏิ บั ติ งานด้ วยความโปร่ง ใสและยุติ ธ รรม วิ ธี การประเมิ น
พิจ ารณาจากการกาหนดและด าเนิ น การเพื่ อ พัฒ นาระบบการให้ คุ ณ ให้โ ทษ และการสร้า งขวัญ ก าลั งใจแก่
บุคลากรในหน่ วยงาน และพิ จารณาจากขั้ นตอนและกระบวนการพัฒ นาระบบการ ให้คุณ/ให้โทษแก่บุค ลากรใน
หน่วยงาน
สาหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของหน่ วยงานในภาพรวม เพื่ อ ให้ มีติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒ นาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ
กาหนดหลัก เกณฑ์ และตั วชี้วัด ที่ สะท้อนให้เห็น ประสิ ทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิ บัติงานของหน่วยงานรวมทั้ง มี
การกาหนดวิ ธีก ารประเมิ นผลตามหลัก เกณฑ์ และตั วชี้ วัด ที่ก าหนดไว้แ ละมีก ารเผยแพร่ หลั กเกณฑ์ตั วชี้ วัด และ
วิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มี ก ารจัด แผนงานกิ จ กรรม/โครงการส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ ว มของ ประชาชนในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มี การแต่ง ตั้งคณะกรรมการที่ มาจากภาคประชาชน เพื่ อส่ง เสริมการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
กาหนดไว้ โดยจะต้ องมี การเผยแพร่ ผ ลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงานให้ เป็ นที่ รั บ ทราบ
โดยทั่ว ไป วิธี การประเมิน พิจารณาจากการจั ดทารายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
1. พิ จารณาจากช่อ งทางในการเผยแพร่ ผ ลการประเมิ นผลการปฏิบั ติ งา นของหน่ว ยงาน การจัด ท า
รายงานผลการประเมิ น การดาเนิ น การตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี พร้ อมทั้ งวิ เคราะห์ ปัญ หาอุ ปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
2. มีก ารเผยแพร่ ผลการประเมิ นการปฏิบั ติงานตามแผนปฏิ บัติ การประจ าปีใ ห้เป็ นที่ รับ รู้ของบุ คคลทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานที่ ศู น ย์ข้ อ มู ลข่ า วสารของหน่ ว ยงาน และทางเว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงานหลั กฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
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มำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
กำรควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดาเนินการไปตามแผนที่กาหนด
ไว้ หรื อถ้า จะให้ค วามหมายที่ชี้ใ ห้เห็ นถึ งบทบาทของผู้ควบคุ มชั ดเจนขึ้น ก็ห มายถึง การบังคั บให้ กิจ กรรมต่ างๆ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดั งกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อ มีการศึกษาผลการปฏิ บัติงานตามแผนปรากฏ
ว่าไม่เป็ นไปตามทิ ศทาง กรอบ หรือข้ อก าหนดที่วางไว้ ผู้ ควบคุ มหรือผู้ บริ หารจะต้ อ งดาเนิน การอย่างหนึ่ งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

กำรควบคุมอำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิ บัติง าน (Product Control) เป็น การควบคุมผลผลิ ตของโครงการเพื่ อจัด การ
ให้ โครงการผลิ ตได้ป ริ มาณตามที่ ก าหนดไว้ ในแผน เรีย กว่ า การควบคุ มปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ ผลผลิ ตที่ ได้ มีลั กษณะและคุ ณสมบัติ ตามที่ กาหนดไว้ เรี ยกว่าการควบคุ ม คุณภาพ (Quality Control)
การควบคุ มในข้ อนี้ รวมถึ งการควบคุมเวลาของโครงการด้ว ย คือ การควบคุมให้ โครงการสามารถผลิต ผลงานได้
ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2. การควบคุ มบุ คลากร (Personal of Staff Control) เป็ นการควบคุ มพฤติก รรมการปฏิ บัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ที่ป ฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบั ติงานตามวิ ธีที่กาหนดไว้ และให้เป็นไปตามกาหนดการโครงการ
ควบคุมและบ ารุง ขวัญ พนั กงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่ และความรับ ผิด ชอบตลอดจนควบคุมด้า น
ความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แ ก่ การควบคุมการใช้จ่า ย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้ านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุ มทางด้า นบั ญชี ต่า งๆ ทั้ง นี้เพื่ อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุ มทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัส ดุ อุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ อาคารและที่ ดิน ตลอดจนแรงงานในการเป็ นปั จจัย นาเข้า ของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
5. การควบคุมเทคนิควิธี การปฏิ บัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้ แก่ การควบคุ ม
กากับ ดูแ ลเทคนิคและวิ ธีการปฏิ บัติง านให้ถูก ต้องตามหลัก วิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติ งานประเภทนั้น ๆ
โดยจะต้อ งควบคุมทั้ง เทคนิค วิธี ที่มองเห็น และเข้า ใจง่ าย เช่น โครงการพั ฒ นาสังคม วัฒ นธรรม การส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น

ควำมสำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม
ความส าคั ญ ความจ าเป็ น และประโยชน์ ข องการติ ดตามและการควบคุ มนั้ น อาจพิ จารณาได้จ าก
ประเด็นต่อไปนี้
1. เพื่อ ให้แผนบรรลุเป้า หมายและวั ตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้ อนี้นั บว่าเป็นวัต ถุประสงค์ที่ สาคั ญ
ที่สุ ด ของการติ ด ตามและการควบคุ มโครงการ ทั้ งนี้ เ พราะวั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายถื อ เป็ น หัว ใจส าคั ญ ของ
โครงการ หากไม่มีการยึ ดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็น หลักแล้ ว เราก็ ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่ อ
เป็น เช่ นนี้ การติด ตามและควบคุ มการปฏิบั ติ งานต่า ง ๆ ที่ จะช่ว ยประคับ ประคองให้โ ครงการบรรลุสิ่ งที่ มุ่ง หวั ง
ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
2. ช่ วยประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่ าย ผู้บริห ารที่ดี จะต้ องควบคุมเวลาและค่า ใช่จ่า ยของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิ ควิธี การปฏิบั ติที่ มีป ระสิท ธิภ าพให้ซึ่ งจะสามารถลดเวลาและค่า ใช้ จ่ายของโครงการลงไป ได้ มาก
ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
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3. ช่ว ยกระตุ้ น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ ผู้ปฏิบั ติงาน การติ ดตามควบคุมนั้ นไม่ใช่ เป็นการจับผิ ด
เพื่อลงโทษ แต่เป็ นการแนะน าช่ว ยเหลือโดยคานึงถึ งผลสาเร็จ ของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้ นผู้ นิเทศงาน
และผู้ค วบคุมงานที่ ดีมักจะได้รั บการต้อนรั บจากผู้ปฏิบั ติงาน ทาให้ผู้ปฏิ บัติง านรู้สึก กระตื อรือร้ น เพราะมี พี่เลี้ย ง
มาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้ น
4. ช่วยป้องกัน และความเสี ยหายรุ นแรงที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นได้ โครงการบางโครงการถ้า มีการควบคุมไม่ ดี
พออาจเป็ น สาเหตุใ ห้ เกิ ดความเสี ยหายใหญ่ ห ลวงได้ และหากพบความเสี ย นั้น แต่ ต้น ลั กษณะของเหตุ การณ์ ที่
เรียกว่า "สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดขึ้น
5. ทาให้พบปัญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้ นเนื่อ งมาจากโครงการนั้น ทั้ งนี้ ในขณะที่ ท าการติ ดตามและควบคุมนั้ น
ผู้บริห ารจะมองเห็ นปัญ หาอัน เป็นผลกระทบต่า ง ๆ ของโครงการหลายประการ จึ งจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถู กต้อง เช่น โครงการสร้ างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกัน ดาร อาจก่ อให้เกิดปัญหาการลั กลอบ
ตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น
6. ช่ วยให้ ผู้เกี่ ยวข้อ งทุก ฝ่ายได้เห็น เป้า หมายวัตถุ ประสงค์ห รือมาตรฐานของงานได้ ชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มั กจะกาหนดวัตถุป ระสงค์ หรือเป้าหมายไว้อ ย่างหลวม ๆ หรื อใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น นามธรรมสู ง
เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรั บปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ป ฏิบัติงาน หรือ แม้กระทั่งผู้บริ หารมอง
ไม่เห็นเป้าหมายได้ชั ดเจน ไม่อาจปฏิบัติ งานให้ บรรลุ เป้าหมายที่ถู กต้องได้ เมื่อ มีการติ ดตามและควบคุมโครงการ
จะต้ องมี การทาให้วั ตถุ ประสงค์และเป้ าหมายรวมทั้ ง มาตรฐานต่ าง ๆ ชั ดเจนขึ้ น เพื่อ จะได้ส ามารถเปรี ยบเทีย บ
และทาการควบคุมได้
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การติ ด ตามและการควบคุ มเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ของกระบวนการบริ ห ารและ
กระบวนการวางแผน ทาให้ การด าเนิ นการเป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ นโยบายที่ กาหนดไว้ก ารติ ดตามและการ
ควบคุมนั้ นเป็นกิ จกรรมที่ เกี่ยวเนื่ องกัน มักจะใช้ ควบคู่กัน ไม่ได้มีก ารแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อมีการติดตาม
ดูผลการท างานว่ าเป็ นอย่า งไรแล้ ว ก็ ต้อ งมี การควบคุ มเพื่ อปรับ ปรุ งปฏิ บัติ งานดั งกล่ าวให้ไ ปสู่ ทิศ ทางที่ต้ องการ
และในทางกลั บ กัน ใครหรื อหน่ว ยงานใดก็ ตามที่ จ ะท าหน้ าที่ ควบคุมก็ต้ องมีก ารติ ดตามก่ อนเสมอ มิฉ ะนั้ น ก็ไ ม่
สามารถควบคุมอะไรได้

