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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่
6 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการเขาไปแกไขปญหาใน
เขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16
ทั้งนี้ ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล คือ การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนใน
พื้นที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง และเนนใหคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร
คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล
ปากน้ําปราณขึ้น เพื่อใหพนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารส วนตําบลปากน้ํ าปราณ มีหลักการและ
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิ บัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
ถูกตองตามระเบียบอยางเครงครัด
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะอํานวยประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสมควร และจะ
มีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 เรื่อง อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล
1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร
ตามบทบาทภารกิ จ ของส ว นท อ งถิ่ น ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสว นตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจให องคกรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี บ ริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น วัดผลการบริหารและปฏิบัติ ราชการขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป าหมายภารกิจ โดยจั ด ทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานขององคการบริ ห ารส ว นตํ าบลปากน้ํ าปราณ
มีเปาประสงคในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินการซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
 มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ
องคการโดยสมบู ร ณอยู ห รื อ ไม เพราะจากสภาพการเปลี่ ย นแปลงต าง ๆ ที่เ กิด ขึ้ น อาจทําให ห น ว ยงานต องให
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแต
ละงานออกมาเป นลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิด ประโยชน ต อองคการโดยส ว นรวมสูงสุ ด และเพื่อใช
มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชัด แจงว า การทํางานในจุ ดนั้ น ๆ ผู บั งคับ บั ญชาจะวั ด ความสําเร็ จของการทํางานในเรื่ องใดบาง ซึ่งย อมทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่แนนอนเดนชัด
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคการและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การวางแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
14. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
15. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอ ตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
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5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
7. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได
8. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
9. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น
10. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
11. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
12. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
13. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น
14. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
15. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ

ความหมายองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตํ า บลที่ มี ร ายได โ ดยไม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ใน
ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
(ปจจุบัน ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีองคการบริหารสวนตําบล ทั้งสิ้น 5,335 แหง)
รูปแบบองคการ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหมูบานละ
สองคน ซึ่งเลือกตั้งโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น กรณีที่เขต
องคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมี
เพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน
2. องคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล 1
คน และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งเรียกวา ผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล หรือผูบริหารทองถิ่น

อํานาจหนาที่ของ อบต.
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.
อบต.มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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1. พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ตามมาตรา 66)
2. องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
- คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร
3. องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
- ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
- ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
- ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
- หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.
- ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
- การทองเที่ยว
- การผังเมือง
อํานาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
กําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
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8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่ วกับที่อยูอาศัย
13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
31. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนที่ 3 เรื่อง
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการ
พัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาที่หลักของ อบต. เมื่อ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยอมมีหนาทีบ่ ํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น" นอกจากนี้
มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมที่ อ ยู ในเขตพื้ น ที่ ต น เพื่ อการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมอีกดวย
ดั ง นั้ น กรอบภาระหน า ที่ ข อง อบต. จึ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ (รวมถึ ง การส ง เสริ ม อาชี พ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม การศึ ก ษาอบรม ศิ ล ปะจารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และอื่ น ๆ ) ซึ่ ง ปรากฏอยู ใ น
บทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาที่ที่ตองทําและอาจทํา
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ประวัติความเปนมา ตําบลปากน้ําปราณในอดีตชวง พ.ศ. 2436 เรียกวา “ปากคลองปราณ” โดยมีชื่อ
“วัดปากคลองปราณ” ในปจจุบันเปนหลักฐานยืนยัน ที่ตั้งที่ทําการเมือง เดิมอยูติดปากแมน้ําปราณบุรี ครั้นป พ.ศ.
2458 ไดยายที่วาการเมืองจาก ปากแมน้ําปราณบุรีไปตั้งที่ตําบลเมืองเกา (ต.ปราณบุรี) ใกลสถานีรถไฟปราณบุรี
ดังนั้นปากน้ําปราณ จึงเปนที่ตั้งที่ทําการเมืองอยูประมาณ 22 ป ตอมาการปกครองไดพัฒนามากขึ้น จนไดยกระดับ
การปกครองเป น องคการบริ ห ารส ว นตํ าบลปากน้ํ าปราณ ซึ่งเดิ มเป น สภาตํ าบลปากน้ํ าปราณ เป น หน ว ยงาน
การปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบายการกระจายอํานาจสูหนวยปกครองขั้นพืน้ ฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538
ที่ตั้ง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ตั้งอยู เลขที่ 88/8 หมูที่ 3 บานปรือนอย ตําบล
ปากน้ํ าปราณ อําเภอปราณบุ รี จั งหวัด ประจวบคีรี ขันธ โดยอยูห างจากที่วาการอําเภอปราณบุ รี ประมาณ 12
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.67 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 34,380 ไร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ
ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอหัวหิน
ทิศใต
ติดตอกับ
อําเภอสามรอยยอด
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลวังกพง และตําบลปราณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีลักษณะเปนแนว
ยาวลงมาตลอดแนวชายฝงทะเลอาวไทยจากทิศเหนือสูทิศใต เปนพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ราบเทลงทะเลมีเขา
ทุงใหญ เขาเบญจพาส เขาเจาแมทับทิมอยูทางตอนเหนือของตําบล และมีเขาปรือนอย เขากะโหลกอยูทางบริเวณ
ตอนใต สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร เชน มะพราว มะมวง และสับปะรด เปนตน
ลักษณะภูมิอากาศ ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ อยูในเขตมรสุม หรือมีลักษณะอากาศ
แบบรอนชื้น โดยทั่วไปไมรอนหรือหนาวเกินไป ความชื้นอากาศปานกลาง โดยอากาศหนาวสุดจะอยูในเดือน
มกราคม และอากาศรอนที่จะอยูในเดือนเมษายน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผานทุกฤดูกาลทําใหเกิดฤดูกาล 3
ฤดูกาล
ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อากาศในชวงนี้จะ
รอนอบอาว โดยเฉพาะในเดือน เมษายน อากาศจะรอนมากที่สุด
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ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ฝนจะตกมากที่สุด
ในชวงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน
ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม ถึงปลายเดือน กุมภาพันธ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาอากาศแหงและหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศไทย องคการ
บริหารสว นตําบลปากน้ํ าปราณ เปน พื้นที่ไดรั บอิทธิพลจากลมมรสุมนี้ แตอากาศหนาวไมมีความรุนแรงมากนั ก
เนื่องจากอยูใกลกับทะเล ทําใหอากาศในบริเวณนี้ไมหนาวจัดจนเกินไป

ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การคมนาคม (ขอมูล : กองชาง)
- ถนนคอนกรีต
- ถนนลาดยาง
- ถนนหินคลุก
- ถนนลูกรัง
- พื้นทางดิน (ทางเกวียน)
- สะพานคอนกรีต
- สะพานเหล็ก
แหลงน้ํา
- แมน้ํา
- หนองน้ํา
- สระน้ํา
ประปา
- ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช
- ครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปาใช
ไฟฟา
- ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
- ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช

จํานวน 7 สาย
จํานวน 18 สาย
จํานวน - สาย
จํานวน 4 สาย
จํานวน - สาย
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน 3,859 ครัวเรือน
จํานวน 30 ครัวเรือน
จํานวน 3,909 ครัวเรือน
จํานวน
0 ครัวเรือน

ขอมูลดานเศรษฐกิจ
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

1 สาย
6 แหง
1 แหง

รับจางทั่วไป
ทําการเกษตร (ทําไร, ทําสวน, การเลี้ยงสัตว)
ประมง
ธุรกิจสวนตัว (บานเชา, โรงแรม, รีสอรท)
คาขาย
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หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
1. รีสอรท จํานวน 75 แหง คือ
2. โรงแรม มีจํานวน 6 แหง คือ
3. อาคารชุด มีจํานวน 9 แหง คือ
4. อูตอเรือ
มีจํานวน 1 แหง
5. ที่จอดเรือ มีจํานวน 1 แหง
6. สนามกอลฟ มีจํานวน 1 แหง
7. รานคาทั่วไป มีจํานวน 54 แหง
8. รานอาหาร มีจํานวน 44 แหง

ขอมูลดานสังคม
หมูบาน
หมูที่ 1 บานทาลาดกระดาน ผูใหญบาน
หมูที่ 2 บานปากน้ําปราณ กํานันตําบลปากน้ําปราณ
หมูที่ 3 บานปรือนอย
ผูใหญบาน
หมูที่ 4 บานหนองบัว
ผูใหญบาน
หมูที่ 5 บานสุขสวัสดิ์
ผูใหญบาน
สถาบันการเกษตร
- กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดปากน้ําปราณ
- กลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงปากน้ําปราณ
กลุมอาชีพ
หมูที่ 1 กลุมเลี้ยงสุกรบานทาลาดกระดาน
กลุมเลี้ยงโคขุนบานทาลาดกระดาน
กลุมเกษตรกรทําไรบานทาลาดกระดาน
กลุมผลิตมะพราวแหงบานทาลาดกระดาน
หมูที่ 2 กลุมเลี้ยงสุกรบานปากน้ําปราณ
กลุมเลี้ยงปลาบานปากน้ําปราณ
หมูที่ 3 กลุมประมงเรือเล็กบานปรือนอย
กลุมรานคาชุมชนบานปรือนอย
กลุมเลี้ยงสุกรบานปรือนอย
กลุมเกษตรกรทําไรบานปรือนอย
หมูที่ 4 กลุมเกษตรกรทําไรบานหนองบัว
กลุมเลี้ยงโคบานหนองบัว
กลุมเลี้ยงสุกรบานหนองบัว
กลุมคาขายบานหนองบัว

นายไพรัช แสงกระจาง
นายกิตติคุณ คลายเพ็ญ
นายสุรชัย พูลสวัสดิ์
นายสุรชัย ชางจํา
นายมานะ ศรีสําราญ
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หมูที่ 5

กลุมเลี้ยงโคพื้นบานบานสุขสวัสดิ์
กลุมเกษตรกรทําไรบานสุขสวัสดิ์
กลุมอาชีพคาขายบานสุขสวัสดิ์
กลุม แมบานเกษตรบานสุขสวัสดิ์

ขอมูลเบี้ยยังชีพ (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2557)
- ผูสูงอายุ
จํานวน 514 คน
- ผูพิการ
จํานวน 91 คน
- ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 23 คน
การศึ ก ษา ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากน้ํ า ปราณ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ ก อ น
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีโรงเรียนอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จํานวน
2 โรงเรียน และ ๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ
- โรงเรียนบานปรือนอย
ตั้งอยูหมูที่ 3 สังกัด สพฐ.
- โรงเรียนบานหนองบัว
ตั้งอยูหมูที่ 4 สังกัด อบต.
- ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ําปราณ
ตั้งอยูหมูที่ 3 สังกัด อบต.
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองบัว
ตั้งอยูหมูที่ 4 สังกัด อบต.
ศาสนา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีสถานที่ทางศาสนา จํานวน 4 แหง โดยแยกเปน
วัด และศาลเจา ดังนี้
1. วัด จํานวน 2 แหง คือ
- วัดเกาเขานอย
ตั้งอยูหมูที่ 2
- วัดเขากะโหลก
ตั้งอยูหมูที่ 4
2. ศาลเจา จํานวน 2 แหง คือ
- ศาลเจาแมทับทิมทอง
ตั้งอยูหมูที่ 1
- ศาลเจาพอหนู
ตั้งอยูหมูที่ 4
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานอยู 3 ประเพณี คือ
1. ประเพณีสงกรานต โดยจะมีการสรงน้ําพระ และรดน้ําดําหัวผูใหญในวันที่ 13 เมษายน ของ
ทุกป แตจะมีการเลนน้ําสงกรานตในวันที่ 17 เมษายน ของทุกป
2. ประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา
3. ประเพณีแขงพายเรืออีปาป โดยเปนประเพณีที่จัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกป

13

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงานบุคคล
เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใชรวมกัน
ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่และการ
สั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ เนื่องจากมี
ทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานในสวนของ
ผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมี
ความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
นําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติ งานและผูบ ริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน
ทั้งนี้ เพื่อใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ ง านนั้ น จํ า เป น ต อ งสร า งเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะทําใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมา
ใช ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผล ซึ่ ง หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ต อ งใช ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการ
ตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิ บัติงานไว เปน หลักเกณฑที่ชัด เจนกอนแลว เมื่อดํ าเนิน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะ
ขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูป
ของคุณภาพ องคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน
ประเภท นั้น ๆ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการอยางมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิ จ ารณาถึ งประโยชน ที่อ งค การและบุ ค คลในองค ก ารจะได รั บ จากการกํ า หนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเป นมีความชัดเจน มองเห็น แนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
2. ด า นการสร า งแรงจู ง ใจ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านเป น สิ่ ง ทํ า ให เ ราเกิ ด ความมุ ง มั่ น ไปสู ม าตรฐาน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึ กทาทายผู ปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตอง
ปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ผลผลิต
4. ด านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานเป น เครื่ องที่ผู บั งคับ บั ญชาใช ควบคุม การปฏิ บั ติ งาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผนงายขึ้น
และควบคุมงานไดดีขึ้น
5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่
ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ประกอบดวย
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น ไมวาจะเปน
ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ
หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ
3. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานในตําแหนง
นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
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4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
ไว
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและระยะเวลาที่
ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลาปฏิบัติ
มากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือระยะเวลาที่
ปฏิบัติได
2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญมัก
กําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยคุณภาพหรือ
ปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ
ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
ทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและ
ขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ
ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง
คํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับไดโดยทั้งผูบังคับบัญชา
และผู ใต บั งคับบั ญชาเห็ นพองต องกัน ว ามาตรฐานมีความเปน ธรรม ผูป ฏิ บัติ งานทุกคนสามารถปฏิบั ติ ได ตามที่
กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอื่น ๆ ที่สามารถ
วัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีสภาองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณเปนผูกํากับดูแลการ
บริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานภายในองคการ และมี
พนักงานส วนตําบลเป นผู ทํางานประจําวัน โดยมีป ลัด องคการบริ หารส วนตําบลเป นหั วหนางานบริห ารภายใน
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู เชน
- สํานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองชาง

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสงเสริมการเกษตร
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โครงสรางสํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานกิจการสภา
- งานประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาการทองเที่ยว
- งานพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
- งานสนับสนุนการทองเที่ยว
- งานประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ฝายบริหารงานบุคคล

ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสังคมสงเคราะห

ฝายกฎหมายและคดี

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานนิติการ

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สํานักงานปลัด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองอื่น
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติ การประชุมสภา การ
จัดทะเบียนสมาชิก อบต. คณะผูบริหาร การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การใหคําปรึกษาหนาที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง การบริหารงาน
บุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ รับเรื่องราวรองทุกขตางๆ การประชาสัมพันธตาง ๆ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ การตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร การดําเนินกฎหมายและคดีความ
ตางๆ งานดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยเยาวชน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการทองเที่ยว กําหนดมาตรฐาน กฎเกณฑธุรกิจการ
ทองเที่ยว บริการทองเที่ยว และจัดระเบียบธุรกิจการทองเที่ยวตลอดจนตรวจสอบประเมินผลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 7 ฝาย คือ
๑ ฝายตรวจสอบระบบบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานตรวจสอบภายใน
๒ ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานกิจการสภา อบต.
- งานประชาสัมพันธ
๓ ฝายบริหารงานบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
๔ ฝายกฎหมายและคดี มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานนิติการ
๕ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖ ฝายพัฒนาการทองเที่ยว มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
- งานสนับสนุนการทองเที่ยว
- งานประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
๗ ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสังคมสงเคราะห
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โครงสรางกองคลัง

กองคลัง

ฝายการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานบัญชี

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได

ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสิน
- งานพัสดุ

กองคลัง มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ทะเบียนรับ-จายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิก
ตัดป การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีและนําสง รายงานเงินคงเหลือประจํา การรับและจายขาดเงิน
สะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน การเรงรัดใบสําคัญ
และเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได การพัฒนารายได การออกใบอนุญาต
และคาธรรมเนียมตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง รวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ ตรวจสอบรับรองความถูกตอง
เกี่ยวกับการเบิกจาย งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงิน
กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหลงที่มา
ของรายได รายงานการตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบง
สวนราชการภายในออกเปน ๓ ฝาย คือ
๑ ฝายการเงินและบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานบัญชี
- งานการเงิน
๒ ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓ ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานทะเบียนทรัพยสิน
- งานพัสดุ
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โครงสรางกองชาง

กองชาง

ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปตยกรรมและผังเมือง

ฝายประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประปา
- งานไฟฟา

กองชาง
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวางโครงการสํารวจ
วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ วางผังเมืองหลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษา การเขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณ
ราคา การกอสราง พิจารณาขอขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาต
ปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสรางดานชางโยธาและอาคาร ตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทาง
เทา คลอง อาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ตรวจสอบ
ซอมแซมไฟฟา สวนสาธารณะ งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธีทองถิ่น งานราชพิธี และจัดทําโครงการใชจายเงินของ
อบต. จัดทําทะเบียนสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ
และการออกแบบกอสรางแก อบต.และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซอมแซม
วัสดุครุภัณฑและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย คือ
๑ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปตยกรรมและผังเมือง
๒ ฝายประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประปา
- งานไฟฟา
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ฝายสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข

ฝายรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการ
สาธารณสุข และขอบัญญัติตําบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของกับ
สาธารณสุข งานเฝาระวังโรค การเผยแพรฝกอบรม การใหสุขศึกษา การจัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข
งานดานสิ่งแวดลอม การใหบริการสาธารณสุขหลายดานไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค
การตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว การสุขาภิบาลและอื่น ๆ การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผล
งานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรดานตาง ๆ การจัดใหมีและสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข การกําหนด
และพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายใน
ออกเปน ๒ ฝาย คือ
๑ ฝายสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
๒ ฝายรักษาความสะอาด มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
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โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน

กองการศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม มีภาระหน าที่ เกี่ยวกั บการปฏิ บั ติ งานวางแผนการศึ กษา ของ
มาตรฐานสถานศึ กษา การจั ดบริ การส งเสริ มการศึกษา การใช เทคโนโลยี ทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ ยวกั บ
การศึกษา สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล สถิติการศึกษา เพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิ บั ติ ในการจั ดการศึ กษา การส งเสริ มพั ฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหเป นไปตามหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมการศึกษาสถิติขอมูลการศึกษา
การพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนุนการสรางและประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส งเสริ มการกี ฬา การส งเสริ มทํ านุ บํ ารุ งรั กษาศาสนา การอนุ รั กษ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี จ ารี ต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนยเยาวชน การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ การเผยแพรการศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย คือ
๕.๑ ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๒ ฝายบริหารการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
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โครงสรางกองสงเสริมการเกษตร

กองสงเสริมการเกษตร

ฝายสงเสริมการเกษตร

ฝายสงเสริมปศุสัตว

- งานสงเสริมการเกษตร

- งานสงเสริมปศุสตั ว

กองสงเสริมการเกษตร มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการปฏิ บัติทางการเกษตรและทางสัตวแพทย ลักษณะงานที่
ปฏิบัติทางการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การ
ขยายพั นธุ การคั ดพั นธุ ต านทานโรค และศั ตรู พื ช การวิ เคราะห ดิ น การจั ดการและรั กษามาตรฐานพั นธุ พื ช
การศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนํา ปรึกษาในดานการเลี้ยงและ
รักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ การดําเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตาง
ๆ กําหนดนโยบายวางแผนงานการดําเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน การเกษตร
กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ ควบคุมติดตามและประเมินผลดานการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมดานวิชาการ
เกษตร จัดประชุม การเผยแพรกิจการการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวน
ราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย คือ
๖.๑ ฝายสงเสริมการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมการเกษตร
๖.๒ ฝายสงเสริมปศุสัตว มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมปศุสัตว
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการวางแผนพัฒนา โดยใหองคการบริหารสวนตําบล ตองมีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล 3 ป เปนประจําทุกป ซึ่งการปรับปรุงแผนจะตองนําขอมูลที่ไดจากการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน ประชาคมตําบล ปญหาความตองการทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนํามาเปรียบเทียบและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ไดนําขอมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป เปนแนวทางในการพัฒนาตําบลปากน้ําปราณ และเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวางกรอบการทํางาน
การพัฒนาตําบลตอไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒ นาสามป เปน เอกสารที่ต อเนื่องจากการจั ดทําแผนยุ ทธศาสตร และมีความสัมพัน ธใกลชิ ดกับ
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ เปนการนําแผนงานที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
มาพิจารณาลําดับความสําคัญในชวงสามป โดยมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในลักษณะที่จะ
นําไปบรรจุไวในแผนการดําเนินงาน และในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปควรตองมีสภาพความพรอมอยาง
นอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ /
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจ กรรมที่อยู ในแผนประจํ าป แรกของห ว งระยะเวลาสามป ควรมี ความพร อมในเรื่ องรู ป แบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามปมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่ แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป ซึ่งมีการ
พิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ
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วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทําแผนพัฒนา
ประจําป และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยไดมีการกําหนดแผนงาน / โครงการรวมทั้งรายละเอียด
ประมาณการ
2. เพื่อแสดงจุ ด หมาย และแนวทางการพัฒ นาในหว งระยะเวลาสามป โดยจะต องสอดคล องกับ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อําเภอ จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในแผนพัฒนาประจําป เอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
4. เพื่อใหเปนเอกสารแผนพัฒนาสามป และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. ออกประชาคมระดับหมูบาน เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน และประชาคมระดับ
ตําบลเพื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นการพัฒนาสภาพปญหา/ความ
ตองการของประชาชนและขอมูลการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําหนด
โครงการ/กิจกรรม แลวรวบรวมจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยกอนเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ตองแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
5. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น
หนวยงานที่เกีย่ วของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใช และ
ปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน
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กระบวนงาน
การใช สั ญ ลั ก ษณ ต า ง ๆ ในการเขี ย นแผนผั ง การทํ า งาน เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะ และความสั ม พั น ธ
กอน - หลัง ของแตละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางาน
ที่งายขึ้นและแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ประชาคม

ก.พ. - มี.ค.

รวบรวมขอมูล/ปญหา/
ความตองการจาก
ประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทําประชาคมระดับ
ตําบล
จัดทํารางแผนฯ

มี.ค. - พ.ค.

No
Yes

ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน
และ
คณะกรรมการพัฒนา
อบต.ปากน้ําปราณ
เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ

พ.ค. - มิ.ย.

พ.ค. - มิ.ย.

มิ.ย.

No
Yes

ประกาศใช
ความหมายสัญลักษณ
จุดเริ มต้ น และสินสุดของกระบวนงาน
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมตั ิ
แสดงถึงทิศทางหรื อการเคลือนไหวของงาน
จุดเชือมต่อระหว่างขันตอน

มิ.ย.

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)
จนท.วิเคราะหฯ
และ
ตัวแทนกองราชการอื่น
- จนท.วิเคราะหฯ
- หัวหนาสํานักงานปลัด
- ปลัด อบต.
- คกก.สนับสนุนแผนฯ
- คกก.พัฒนาทองถิ่น
- จนท.วิเคราะหฯ
- หัวหนาสํานักงานปลัด
- ปลัด อบต.
- จนท.วิเคราะหฯ
- หัวหนาสํานักงานปลัด
- ปลัด อบต.
- คกก.สนับสนุนแผนฯ
- คกก.พัฒนาทองถิ่น
- จนท.วิเคราะหฯ
- หัวหนาสํานักงานปลัด
- ปลัด อบต.
- สภา อบต.
ผูบริหารทองถิ่น

26

สรุปความเชื่อมโยง
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับ แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณทองถิ่น

ปจจัยนําเขา
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
• นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหารราชการ
แผนดิน
• ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/
จังหวัด/อําเภอ
• นโยบายผูบริหารทองถิ่น
• ภารกิจตามอํานาจหนาที่
• ปญหาความตองการ
ของประชาชน/แผนชุมชน

แผนยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
พันธกิจ
จุดมุงหมาย
ยุทธศาสตร
แนวทางการ
พัฒนา

แผนพัฒนา
สามป

งบประมาณ
รายจาย อปท.

โครงการ
กิจกรรม

หมวด
รายจาย
ตาง ๆ

แผนการ
ดําเนินงาน
(ปฏิทิน
การทํางาน)

27

บทที่ ๔
ระบบการปองกัน และการตรวจสอบเพื่อปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพขาราชการ
ในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน สําหรับ
หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สําหรับคําวา “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น
พระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ.๒๕๕๒ (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตํ าแหนงหรื อหนาที่ หรือปฏิ บัติ หรื อละเว นการปฏิ บัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําให ผูอื่นเชื่อวามี
ตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘๕(๒) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ
องคประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ คือ
๑. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่ราชการ
นั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได
การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารงตําแหนง
ใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.จัดทํา
๑.๓ พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบเชน
ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรั บฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทาง
ราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไปแลว” เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวาประจํา
แผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริต
ตอหนาที่ราชการ
๒.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
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“ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
“ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวน
ไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ
ไป
“มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
๓. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
“ผูอื่น” หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
“ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใช
ทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน
“มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
๔. โดยมีเจตนาทุจ ริต การพิจารณาวาการกระทําใดเป นการทุจ ริ ตต อหน าที่ราชการหรือไมนั้ นจะต อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ร าชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๓๖ วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเปน ไลออกจากราชการ
การนํ า เงิน ที่ ทุจ ริ ต ไปแล ว มาคื น หรื อ มี เ หตุ อัน ควรปราณี อื่ น ใดไมเ ป น เหตุ ล ดหย อ นโทษ ตามนั ย หนั ง สื อสํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและดําเนิน
คดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผู
หนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมาลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและ
ยึดทรัพย ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ
เปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปน
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตก
ถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด
ความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผล
ตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน กลาวคือ การ
บริหารงานที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละขั้นตอน
ของการดําเนินงาน และในทางตรงขามแมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ จะออกแบบไวดี มีความเปนไปไดทาง
เทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได
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ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บงั คับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน
หรื อการติ ด ต อประสานงานระหว างส ว นราชการด ว ยกัน ให ส ว นราชการแต ล ะแห งจั ด ทํา แผนภู มิขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการดํ าเนิน การรวมทั้งรายละเอีย ดอื่นๆ ที่เ กี่ย วของในแต ละขั้น ตอนเปด เผยไว ณ ที่ทําการของส ว น
ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
- หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของ
ตนวาภารกิจ ใดมีความจํ าเป นหรือสมควรที่จ ะไดดํ าเนิ นการต อไปหรือไม โดยคํานึ งถึงแผนการบริ ห ารราชการ
แผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภาคกิจและสถานการณอื่น
ประกอบกัน
- หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา ๓๗ ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป
สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แตก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่
ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จํากําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอนหรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึง
ใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
- หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา
๙(๓) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัว
ของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัด ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ผูนั้น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร อบต.ปากน้ําปราณ พ.ศ.๒๕๕3
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น อบต.ปากน้ําปราณ พ.ศ.๒๕๕3
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทางการเมือง ดํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ พ.ศ.๒๕๕2
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริ หารส วนตําบลปากน้ํ าปราณทุกคน มีห นาที่ดํ าเนิน การใหเ ปน ไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ วาดวยจรรยาขาราชการ อบต.ปากน้ําปราณ
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหนาทีใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได การ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดําเนินงาน
จั ด การบริ การสาธารณะ การศึกษาของทอ งถิ่น การบริ ห ารงานบุ คคลและพัฒ นาบุ คลากร รวมทั้งส งเสริ มให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้น เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และ
เปนธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
ปากน้ําปราณ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ใหมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว ดังนี้
ขอ ๑ ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคการอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒ กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
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ขอ ๗ ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ภายใต พ ระราชบั ญญัติ ขอมู ล ขา วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มุงเน น การประเมิน ความโปร งใสของ
หนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมิติ
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอ
การบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝายรวมทั้งการให การ
บริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีประโยชนทั้งตอภาค
ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
๑) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆ
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
๒) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๓) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
๔) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
๕) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
๑) มีขอกําหนดและหลั กเกณฑในการปฏิ บั ติ งานที่กําหนด ภายใต พระราชบั ญญัติ ขอมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอบการ
ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
๓) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
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๔) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น
๕) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหน ว ยงานภาครั ฐ ประกอบดว ย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวน
รวมของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐโดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก
๑. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
๒. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
๓. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
๕. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปร ง ใสด า นการให บ ริ ก ารแกป ระชาชน เป น มาตรฐานเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ข อง
หนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอโตแยง
ที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน ๖
ประการ ไดแก
๑. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
๖. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผยการตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใชอํานาจรั ฐ ของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบั ญญัติขอมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การประเมิน ความสมบู ร ณของขั้น ตอนและการปฏิ บั ติงานของหน ว ยงานโดยพิจารณาจากระดั บความ
สมบูรณของขอมูลขาวสาร และขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดาน
ขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปดเผยใหเ ห็นถึงระบบการติ ดตามและประเมิน ผลที่มีประสิ ทธิภาพโดยเปนการกําหนดหลั กเกณฑและตัวชี้วั ด
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สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน การ
จัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล ๕ ประการไดแก
๑. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๒. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
๓. การจั ด ให มี ร ะบบและกลไกการปฏิ บั ติ การเพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากหน ว ยงานภายนอก
(External Audit) ที่เปนอิสระ
๔. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการ
สงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรู
ของหนวยงานซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
กลไกการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิ บัติการประจํ าป และพิจารณาผลการปฏิ บัติการของหนวยงานเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
๑. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
๒. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป
๓. มีก ารประเมิน การปฏิ บั ติ ห น า ที่ข องแต ล ะส ว นงานภายในหน ว ยงาน โดยพิ จ ารณาจากผลการนํ า
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลั กเกณฑ ใ นการปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงาน หมายถึง การที่ บุ คลากรและหน ว ยงานได มีก ารให บ ริ ก ารแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผู
มารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการให บ ริ ก ารตามหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนที่ ห น ว ยงานกํ า หนดไว ว า มี ห รื อ ไม มี ก ารให บ ริ ก ารตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน
๑. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
๒. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน หลัง
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การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบกรใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้เพื่อเปน
การสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณา
จากการกําหนดและดํ าเนิน การเพื่อพัฒ นาระบบการให คุณ ให โทษ และการสรางขวั ญกําลั งใจแกบุคลากรใน
หนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการกําหนด
หลั กเกณฑและตัว ชี้วั ดที่สะทอนให เห็ นประสิทธิภ าพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิ บัติ งานของหนว ยงาน รวมทั้งมีการ
กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑที่มาตรฐานการประเมิน
๑. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
กําหนดไว โ ดยจะต องมีการเผยแพร ผ ลการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานให เ ป น ที่รั บ ทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
๑. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํารายงาน
ผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
๒. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนว ยงาน และทางเว็บไซตของหนว ยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดไว
หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไม
เป น ไปตามทิศทาง กรอบ หรื อขอกําหนดที่ว างไว ผู ควบคุมหรื อผู บ ริ ห ารจะต องดํ าเนิ น การอย างหนึ่งจะแกไข
ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให
โครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control)
และควบคุ ม ให ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว เ รี ย กว า การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
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๒.

๓.
๔.
๕.

(Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมให
โครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านโครงการ โดยควบคุ ม ให ป ฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ที่ กํ า หนดไว แ ละให เ ป น ไปตาม
กําหนดการโครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความ
รับผิดชอบตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย
การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost – Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อให
โครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใชจาย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขา
ของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิ คและวิ ธีการปฏิ บัติ งานใหถูกต องตามหลักวิชาที่กําหนดไว สํ าหรั บการปฏิบัติ งาน
ประเภทนั้นๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิ ควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒ นาสังคม
วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็น
ตอไปนี้
๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญ
ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้
ไปทําไม เมื่อเป น เช น นี้ การติ ด ตามและควบคุมการปฏิ บั ติ งานต างๆ ที่จ ะช ว ยประคับ ประคองให
โครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลง
ไปไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
ได
๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิดเพื่อ
ลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศ
งานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน
เพราะมี พี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหา
อุปสรรคตางๆ ก็จะมีมากขึ้น
๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ
อาจเปนสาเหตุให เกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียหายนั้ นแตตนลั กษณะของ
เหตุการณที่เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
๕. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิด ขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมนั้ น
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
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มาตรการในการป องกันแกไขได อยางถูกตอง เช น โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกัน ดาร อาจ
กอใหเกิดปญหาการลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
๖. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวมๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปน
นามธรรมสูง เช น คําว าพัฒนา ขยาย ปรั บปรุ ง กระตุน ยกระดั บ ฯลฯ ซึ่งทําให ผูป ฏิบัติ งาน หรื อ
แมกระทั่งผูบริหารมองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมี
การติดตามและควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตางๆ
ชัดเจนขึ้นเพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กล า วโดยสรุ ป ได ว า การติ ด ตามและการควบคุ ม เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของกระบวนการบริ ห ารและ
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและการควบคุม
นั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการ
ทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และในทาง
กลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุม
อะไรได
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ภาคผนวก
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คูมือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจบคีรีขันธ
ลําดับ กระบวนงานบริการ
สํานักงานปลัดกระบวนงาน :
การจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
๑
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น/
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
๒

การเตรียมการจัด
ประชุมประชาคม

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

๑.๑ ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
๑.๒ ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑ ขอ ๗ และ ขอ ๙

๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถิ่นรวมกับสวน
ราชการผูนําชุมชนทุกหมูบาน กําหนดวัน เวลา
และสถานที่จัดเวทีประชาคม รูปแบบ การจัดเวที
ประชาคมและระเบียบวาระ
๒.๒ ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนํา
แผนงาน/โครงการ เขารวมบูรณาการ
๒.๓ แจงอําเภอ/สวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อเขา
รวมกระบวนการ
๒.๔ เชิญผูแทนครอบครัวเขารวมเวทีประชาคมตอง
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

- หนังสือเชิญอําเภอ/สวน
ราชการที่เกี่ยวของเขารวม
บูรณาการ
- แบบนําเสนอแผนงาน/
โครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑ ขอ ๑๐(๑)

- ดําเนินการเมื่อ
คณะกรรมการชุดเดิมหมด
วาระแลว ซึ่ง
คณะกรรมการแตละชุดมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป
- ภายในเดือนธันวาคม
- ดําเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ

หมายเหตุ
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ลําดับ กระบวนงานบริการ
ขั้นตอนการใหบริการ
๓ การประชุมประชาคม ๓.๑ ผูมารวมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน
ระดับหมูบาน
๓.๒ สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูนําชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมูบานนําเสนอแผนงาน/โครงการ
เพื่อบรรจุลงรางแผนพัฒนาทองถิ่น
๓.๓ จัดหมวดหมูขอมูล แผนงาน/โครงการ
๓.๔ วิเคราะหขอมูลจัดลําดับความสําคัญ
๓.๕ เสนอแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนาหมูบาน
๓.๖ ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องตน
และลงมติ โดยการยกมือ
๓.๗ บันทึกผลการประชุมประชาคม
๔

๕

การรวบรวมนําขอมูล
ปญหา/ความ
ตองการ/โครงการ
จากการประชาคม
หมูบาน
ประชาคมระดับ
ตําบล

๔.๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ รวบรวมปญหา/ความตองการ และ
รวบรวมขอมูลของทั้ง ๕ หมูบาน
๕.๑ รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวม
ขอมูลแผนงาน/โครงการ ของทั้ง ๕ หมูบาน ที่
จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนจากการ
ประชุมประชาคมหมูบานมาพิจารณา
๕.๒ เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและ
ระดับตําบลรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม
ทุกประเด็นปญหาตามลําดับ

เอกสารประกอบการพิจารณา
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๓ ขอ ๑๗(๑)
- สมุดลงชื่อเขารวมประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมูบาน ทั้ง ๕
หมูบาน
- ภาพถาย
- แบบประเมิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๒)

ระยะเวลาการใหบริการ
- ดําเนินการระหวางเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม
- ออกประชาคมทั้งหมด ๕
หมูบาน วันละ ๑ หมูบาน

- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับหมูบาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๓ ขอ ๑๗(๒)
- สมุดลงชื่อเขารวมประชุม
ประชาคมระดับตําบล

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมขอมูลการ
ประชาคมระดับหมูบานทั้ง
๕ หมูบาน ภายในเดือน
เมษายน

- ดําเนินการทันทีที่
ประชาคมระดับหมูบาน
เรียบรอยแลวทั้ง ๕ หมูบาน
ภายในเดือน มีนาคม
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ลําดับ

๕

๖

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ
๕.๓ สรุปประเด็นปญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณา
จัดลําดับและลงมติโดยการยกมือ

เอกสารประกอบการพิจารณา
- บันทึกรายงานกระประชุม
ประชาคมระดับตําบล
-ภาพถาย
ประชาคมระดับ ๕.๑ รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวม
- บันทึกรายงานการประชุม
ตําบล
ขอมูลแผนงาน/โครงการ ของทั้ง ๕ หมูบาน ที่
ประชาคมระดับหมูบาน
จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนจากการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประชุมประชาคมหมูบานมาพิจารณา
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
๕.๒ เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับตําบลรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม หมวด ๓ ขอ ๑๗(๒)
ทุกประเด็นปญหาตามลําดับ
- สมุดลงชื่อเขารวมประชุม
๕.๓ สรุปประเด็นปญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณา
ประชาคมระดับตําบล
จัดลําดับและลงมติโดยการยกมือ
- บันทึกรายงานกระประชุม
ประชาคมระดับตําบล
-ภาพถาย
จัดทํารางแผนพัฒนา ๖.๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประสานกับ
- บันทึกรายงานการประชุม
ฯ
ประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา
ประชาคมระดับหมูบาน/ระดับ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นและจัดทําเปน ตําบล
โครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
- สรุปประเด็นปญหา/ความ
การพัฒนาทองถิ่น
ตองการ เพื่อจัดลําดับ
๖.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ความสําคัญ
ทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว
- จัดแผนงาน/โครงการให
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
จัดทําแผนดําเนินงานและจัดทําราง
พัฒนาของตําบล

ระยะเวลาการใหบริการ

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมขอมูลการประชาคม
ระดับหมูบานทั้ง ๕ หมูบาน
ภายในเดือน เมษายน

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมูบาน/
ระดับตําบลเสร็จสิ้นแลว
ภายในเดือนพฤษภาคม
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ลําดับ

๗

๘

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ
๖.๓ กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดย
ใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

เอกสารประกอบการพิจารณา
- ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูล
ในแผนชุมชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑ ขอ ๑๐(๒) และ ขอ
๑๑
ประชุม
๗.๑ เชิญคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
- หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถิ่นเขา
- สมุดลงชื่อผูเขารวมประชุม
ทองถิ่น/
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นใหตรงกับ วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
สนับสนุนฯ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗.๒ สรุปประเด็นปญหาความตองการจากราง
หมวด ๑ ขอ ๑๒
แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อนําเขาระเบียบวาระเสนอสภา - บันทึกรายงานการประชุม
ฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป
- ภาพถาย
สภาพิจารณา
๘.๑ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบราง
สามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น เห็นชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๘.๒ สภาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นของ หมวด ๓ ขอ ๑๗(๔)
แตละยุทธศาสตร
- บันทึกรายงานการประชุม
๘.๓ สภาทองถิ่นลงมติเห็นชอบรางแผนพัฒนา
สภาฯ
ทองถิ่นโดยการยกมือ
- ภาพถาย
๘.๔ บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ

ระยะเวลาการใหบริการ

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
แลวเสร็จ ภายในเดือน
พฤษภาคม
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ลําดับ
๙

๑๐

กระบวนงานบริการ
ขั้นตอนการใหบริการ
ประกาศใช
๙.๑ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น
๙.๒ นําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภา
ทองถิ่น ผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของและภาค
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน
๙.๓ อปท. ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค รวมโครงการที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาสามป
๙.๔ ประสานแผนพัฒนาสามปที่เกินศักยภาพเพื่อ
เสนอคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณา
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๙.๕ จัดเก็บไวใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน
๙.๖ จัดสงใหอําเภอ/จังหวัด เพื่อเปนขอมูลจัดทํา
แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
จัดทําแผนการ
๑๐.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ดําเนินงาน
ทองถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท.
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท.
๑๐.๒ จัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เอกสารประกอบการพิจารณา
- ผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
- รายงานใหผูกํากับดูแลใน
ระดับอําเภอทราบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๓ ขอ ๑๗(๔) และ
หมวด ๕ ขอ ๒๔,๒๕

ระยะเวลาการใหบริการ
- ดําเนินการทันทีเมื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นเรียบรอยแลว
ภายในเดือนมิถุนายน

- แผนพัฒนาทองถิ่น
- ขอบัญญัติตําบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๕ ขอ ๒๖

- ดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ปงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตั้งงบประมาณดําเนินการ
หรือไดรับแจงแผนงาน/
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ลําดับ

กระบวนงานบริการ

๑๑

การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

๑๑

การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ขั้นตอนการใหบริการ
๑๐.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนดําเนินงาน
๑๐.๔ ปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
๑๑.๑ ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
๑๑.๒ คณะกรรมการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตาม
๑๑.๓ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑๑.๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น
๑๑.๕ ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
๑๑.๖ ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

- แผนพัฒนาทองถิ่น
- ขอบัญญัติตําบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๖ ขอ ๒๘,๒๙,๓๐ และ
ขอ ๓๑
- ผูบริหารประกาศการติดตาม
แผนและประเมินผลแผนฯ ให
ประชาชนทราบ

ระยะเวลาการใหบริการ
โครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ตองดําเนินการใน
พื้นที่ อปท.ในปงบประมาณ
นั้น
- ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทําแผนการดําเนินงาน
แลวภายในเดือนธันวาคม

หมายเหตุ

