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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการเข้าไปแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม
มาตรา 16 

ทั้งนี ้ ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบล เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง 
และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  

คณะท างานจึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณข้ึน เพ่ือให้พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ มีหลักการ
และแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสมควร 
และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 
องค์การบริหาร   ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร 

ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์
ตรงตามเปูาหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ปากน้ าปราณ มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมา
เป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของ
แต่   ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และ
เพ่ือใช้มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล
ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพ่ือให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่ มีจุดวัดความส าเร็จที่
แน่นอนเดน่ชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การและผู้บังคับบัญชา 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การวางแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากข้ึน 
 13. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 14. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 15. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 7. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพื่อน ามาปรับปรุงงานได้  
 8. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 9. มีขั้นตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 10. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 11. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 12. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 13. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 14. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
 15. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดตอ่กันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 

รูปแบบองค์การ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้าน
ละสองคน ซึ่งเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีที่
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหาร 
 กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่ง
เรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

 อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.  
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
 1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ตามมาตรา 66) 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
  - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 

- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
  - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
  - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
  - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
  - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  - การท่องเที่ยว 
  - การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
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 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 5. การสาธารณูปการ 
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9. การจัดการศึกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 14. การส่งเสริมกีฬา 
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น  
 24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 25. การผังเมือง 
 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคุมอาคาร 
 29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ส่วนที่ 3 
เรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลัก
ของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 289 บัญญัติว่า 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น" นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
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จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือ
การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท าและอาจท า 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

สภาพทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา    ต าบลปากน้ าปราณในอดีตช่วง พ.ศ. 2436 เรียกว่า “ปากคลองปราณ” โดย
มีชื่อ “วัดปากคลองปราณ” ในปัจจุบันเป็นหลักฐานยืนยัน ที่ตั้งที่ท าการเมือง เดิมอยู่ติดปากแม่น้ าปราณบุรี 
ครั้นปี พ.ศ. 2458 ได้ย้ายที่ว่าการเมืองจาก ปากแม่น้ าปราณบุรีไปตั้งท่ีต าบลเมืองเก่า (ต.ปราณบุรี) ใกล้สถานี
รถไฟปราณบุรี ดังนั้นปากน้ าปราณ จึงเป็นที่ตั้งที่ท าการเมืองอยู่ประมาณ 22 ปี ต่อมาการปกครองได้พัฒนา
มากขึ้น จนได้ยกระดับการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  ซึ่งเ ดิมเป็นสภาต าบล    
ปากน้ าปราณ เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่หน่วยปกครองขั้น
พ้ืนฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2538 

 ที่ตั้ง    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ตั้งอยู่ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อย 
ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราณบุรีประมาณ 
12  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.67 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 34,380 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอหัวหิน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอสามร้อยยอด 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลวังก์พง และต าบลปราณบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ มีลักษณะเป็น
แนวยาวลงมาตลอดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ภูเขาลอนราบสลับกับพ้ืนที่ราบ     
เทลงทะเลมีเขาทุ่งใหญ่ เขาเบญจพาส เขาเจ้าแม่ทับทิมอยู่ทางตอนเหนือของต าบล และมีเขาปรือน้อย         
เขากะโหลกอยู่ทางบริเวณตอนใต้ สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ เช่น มะพร้าว มะม่วง และ
สับปะรด เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ อยู่ในเขตมรสุม หรือมีลักษณะ
อากาศแบบร้อนชื้น  โดยทั่วไปไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  ความชื้นอากาศปานกลาง โดยอากาศหนาวสุดจะอยู่
ในเดือน มกราคม และอากาศร้อนที่จะอยู่ในเดือนเมษายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทุกฤดูกาลท าให้
เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล 

  ฤดูร้อน  จะเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  
อากาศในช่วงนี้จะร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะในเดือน เมษายน อากาศจะร้อนมากที่สุด 

  ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ฝน
จะตกมากที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 
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  ฤดูหนาว   จะเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงปลายเดือน มกราคม ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาอากาศแห้งและหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศ
ไทย องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ เป็นพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนี้แต่อากาศหนาวไม่มีความ
รุนแรงมากนักเนื่องจากอยู่ใกล้กับทะเล ท าให้อากาศในบริเวณนี้ไม่หนาวจัดจนเกินไป 

ลักษณะของดิน  ต าบลปากน้ าปราณ เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาลงสู่ทะเล ท าให้พ้ืนที่บริเวณเชิงเขาดินมี
ลักษณะรวนซุย เหมาะแก่การการเกษตร เช่น สวนมะม่วง ไร่สับปะรด เป็นต้น แต่ในพ้ืนที่ติดแนวชายหาด
ทะเล ลักษณะของดินจะเป็นดินทรายจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชบางชนิด เช่น ถั่วลิสง มะพร้าว เป็นต้น 

ลักษณะของแหล่งน้ า  ต าบลปากน้ าปราณมีแม่น้ าปราณไหลผ่านลงสู่ทะเล จ านวน 1 สาย คือแม่น้ า  
ปราณบุรี แต่ด้วยที่เป็นปากอ่าวทะเลท าให้น้ าในแม่น้ าเป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้  
  แหล่งน้้า 
  - แม่น้ า     จ านวน     1 สาย 
  - หนองน้ า    จ านวน     6 แห่ง 
  - สระน้ า     จ านวน     1 แห่ง 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ต าบลปากน้ าปราณ มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ลาดเชิงเขาลงสู่ทะเลประกอบกับมีแม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเล 

จึงให้มีความหลากหลายของปุา โดยพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาจะเป็นป่าเบญจพรรณ คือมีลักษณะเป็นปุาโปร่ง ไม่รกทึบ
มากนัก มีไผ่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่มาก เป็นปุาผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง และจะแตกใบใหม่ในฤดูฝน ส่วน
บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรีจะเป็นป่าชายเลน (Mangrove swamp forest) คือมีลักษณะเป็นชายเลนริมแม่น้ า
ที่น้ าจืดและน้ าเค็มท่วมถึง และจะมีการขึ้นลงของน้ าตามระดับน้ าทะเล มีพรรณไม้ชายเลนขึ้นอยู่มากมาย อาทิ
เช่น ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นแสม ต้นโปรง เป็นต้น 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 การคมนาคม (ข้อมูล : กองช่าง) 
  - ถนนคอนกรีต    จ านวน     7 สาย 
  - ถนนลาดยาง    จ านวน   18 สาย 
  - ถนนหินคลุก    จ านวน     - สาย 
  - ถนนลูกรัง    จ านวน     4 สาย 
  - พ้ืนทางดิน (ทางเกวียน)   จ านวน     - สาย 
  - สะพานคอนกรีต   จ านวน     1 แห่ง 
  - สะพานเหล็ก    จ านวน     1 แห่ง 

 ไฟฟ้า 
  - ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้   จ านวน  4,252 ครัวเรือน 
  - ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้   จ านวน         0 ครัวเรือน 

ประปา 
  - ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้  จ านวน  4,222 ครัวเรือน 
  - ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้  จ านวน       30 ครัวเรือน 
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ไปรษณีย์  ในเขตต าบลปากน้ าปราณ  มีไปรษณีย์อยู่ 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์ สาขาย่อยปากน้ าปราณ 
ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 

1.   รับจ้างทั่วไป  
2.   ท าการเกษตร (ท าไร่, ท าสวน, การเลี้ยงสัตว์) 
3.   ประมง    
4.   ธรุกิจส่วนตัว (บ้านเช่า, โรงแรม, รีสอร์ท) 
5.   ค้าขาย 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าปราณ 
1. รีสอร์ท จ านวน  81  แห่ง คือ 
2. โรงแรม มีจ านวน  6  แห่ง คือ 
3. อาคารชุด  มีจ านวน  9  แห่ง  คือ  
4. อู่ต่อเรือ  มีจ านวน  1  แห่ง   
5. ที่จอดเรือ มีจ านวน  1  แห่ง   
6. สนามกอล์ฟ มีจ านวน  1  แห่ง   
7. ร้านค้าท่ัวไป มีจ านวน   47  แห่ง 
8. ร้านอาหาร  มีจ านวน   47  แห่ง 

ข้อมูลด้านสังคม 
หมู่บ้าน 

 หมู่ที่  1  บ้านท่าลาดกระดาน  ผู้ใหญ่บ้าน นายไพรัช  แสงกระจ่าง 
 หมู่ที่  2  บ้านปากน้ าปราณ     ก านันต าบลปากน้ าปราณ นายกิตติคุณ  คล้ายเพ็ญ  
 หมู่ที่  3  บ้านปรือน้อย ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรชัย พูลสวัสดิ์  
 หมู่ที่  4  บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรชัย   ช่างจ า  
 หมู่ที่  5  บ้านสุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายมานะ  ศรีส าราญ  

 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 6,406 คน มีจ านวนครัวเรือน จ านวน 4,2529 ครัวเรือน ซึ่งจ าแนกประชากรเป็น
รายหมู่ ได้ดั้งนี้ 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน 337 331 668 1,487 
หมู่ที่ 2 บ้านปากน้ าปราณ 287 279 566 360 
หมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อย 1,150 1,123 2,273 1,005 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 586 666 1,252 640 
หมู่ที่ 5 บ้านสุขสวัสดิ์ 793 854 1,647 760 

รวม 3,153 3,253 6,406 4,252 
ที่มา: ส านักทะเบียนอ าเภอปราณบุรี 
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สถาบันการเกษตร  
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดปากน้ าปราณ 
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงปากน้ าปราณ 

 กลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ 1 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านท่าลาดกระดาน 
  กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าลาดกระดาน 
  กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านท่าลาดกระดาน 
  กลุ่มผลิตมะพร้าวแห้งบ้านท่าลาดกระดาน 
หมู่ที่ 2 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปากน้ าปราณ 

 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านปากน้ าปราณ 
หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปรือน้อย 
  กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านปรือน้อย 
  กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปรือน้อย 
  กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านปรือน้อย 
หมู่ที่ 4 กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านหนองบัว 
  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองบัว 
  กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองบัว 
  กลุ่มค้าขายบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 5 กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้านบ้านสุขสวัสดิ์ 
  กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านสุขสวัสดิ์ 
  กลุ่มอาชีพค้าขายบ้านสุขสวัสดิ์ 
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสุขสวัสดิ์ 

การศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6  โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  
จ านวน  2  โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 

-  โรงเรียนบ้านปรือน้อย      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  สังกัด สพฐ. 
-  โรงเรียนบ้านหนองบัว     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  สังกัด อบต. 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากน้ าปราณ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  สังกัด อบต. 

ศาสนา   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ มีสถานที่ทางศาสนา จ านวน 4 แห่ง โดยแยก
เป็นวัด และศาลเจ้า ดังนี้ 

1. วัด  จ านวน 2 แห่ง คือ 
- วัดเก่าเขาน้อย            ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
- วัดเขากะโหลก     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  

2. ศาลเจ้า  จ านวน 3 แห่ง คือ   
- ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
- ศาลเจ้าพ่อเขารอด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
- ศาลเจ้าพ่อหนู    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
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วัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ มีวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านอยู่ 3 ประเพณี คือ 
1. ประเพณีสงกรานต์ โดยจะมีการสรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันที่   13 เมษายน 

ของ  ทุกปี แต่จะมีการเล่นน้ าสงกรานต์ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี 
2. ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา  
3. ประเพณีแข่งพายเรืออีปฺาป โดยเป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกปี 

การท่องเที่ยว 

หาดเขากะโหลกและจุดชมวิว อยู่ห่างจากปากน้ าปราณไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร  ชายหาด
สะอาดทรายสีน้ าตาลอ่อน บรรยากาศเงียบสงบ ทางด้านใต้มีเขาเล็กๆลูกหนึ่งคล้ายกับกะโหลกอันเป็น
ที่มาของชื่อเขา  เขากะโหลกอยู่ในเขตวนอุทยานท้าวโกษา สามารถข้ึนไปชมจุดชมวิวมองเห็นชายหาด
ปากน้ าปราณ และชายหาดสามร้อนยอดได้สวยงาม  

แม่น้ าปราณบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวปากน้ าปราณ และเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญ ที่ท าให้ระบบธรรมชาติเกิดความสมดุล รวมถึงเป็นแหล่งรวมด้านนิเวศวิทยา เพราะมีน้ าเค็ม  
น้ ากร่อย และน้ าจืดในแม่น้ าสายเดียวกัน  ในอดีตแม่น้ า  ปราณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ าที่มีจระเข้อาศัย
อยู่ชุกชุมมาก จนมีคนเรียกจระเข้นี้ว่า  “จระเข้ปราณ”  โดยบริเวณสองฝั่งแม่น้ าปราณบุรี 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติปุาชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก สัมผัสวิถีชีวิตของชาว
ปากน้ าปราณที่มีความผูกพันกับการท าประมงครั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  

ศาลเจ้าแม่ทับทิมทองและจุดชมวิว  เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเมื่อมองลงมาก็จะเห็น
แม่น้ าปราณบุรีและหมู่บ้านปากน้ าปราณอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ภายใน
ศาลประดิษฐานรูปปั้น เจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ หรือ เจ้าแม่ทับทิมทองซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือ
ของชาวปากน้ าปราณ  

วนอุทยานปราณบุรี  เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดยก าหนดพ้ืนที่เป็นปุาสงวนแห่งชาติปุาคลองเก่า คลองคอย มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,984 ไร่ ประกอบด้วย ปุาชายเลน และมีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่ปุา ปัจจุบัน
กรมปุาไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพ้ืนที่ 700 ไร่    วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายขาวสะอาด
ร่มรื่น ด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบและเขาเต่า จุดที่น่ าสนใจแวะเที่ยวชมได้แก่ เส้น ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปุา    ชายเลนและกิจกรรมล่องเรือ เป็นสะพานไม้ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษา
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศปุาชายเลนอย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินติดตั้งปูาย            
สื่อความหมายตลอดเส้นทางที่มีความยาว 1,000 เมตร มีท่าเรือขนาดเล็กเชื่อมกับสะพานทางเดินฯ 
ซึ่งเป็นจุดที่พักเรือ สามารถท ากิจกรรมล่องเรือ สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศ
ของปุาชายเลนทางน้ า มีพันธุ์ไม้นานาชนิดและรวมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง 
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ า  ปราณบุรี และชมปุาชายเลน โดยมีบริการเรือ
น าเที่ยวไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เปูาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกัน
ก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลในองค์การ 
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน 
ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคล  ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง
ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไป
แล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การ
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้
ก าหนดไว้ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์การจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติง าน การสร้าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
 2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
 3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุง
งานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
การเพ่ิมผลผลิต 
 4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผน
ง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดี
ขึ้น 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย 
 2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
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 3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
 4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
 5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
 1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้
 2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่มัก
ก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
 3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
 ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายสามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็น
ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัด
ได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้
เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  มีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณเป็นผู้ก ากับ
ดูแลการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานภายในองค์การ 
และมีพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้ท างานประจ าวัน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างานบริหาร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตาม
ภาระหน้าทีเ่พ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ เช่น  

 - ส านักปลัด  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองคลัง  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง  - กองส่งเสริมการเกษตร 
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โครงสร้างส านักงานปลัด 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายกฎหมายและคดี 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานกิจการสภา 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานส่งเสรมิและพัฒนา

บุคลากร 
 

- งานนิติการ 
 

- งานพัฒนาและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

- งานสนับสนุนการท่องเที่ยว 
- งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ี
- งานสังคมสงเคราะห ์
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ส านักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองอ่ืน              
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภา 
การจัดทะเบียนสมาชิก  อบต.  คณะผู้บริหาร  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การ
บริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กร การ
ด าเนินกฎหมายและคดีความต่างๆ งานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว ก าหนด
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนตรวจสอบ
ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  7  ฝุาย  คือ 

๑ ฝุายตรวจสอบระบบบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  งานตรวจสอบภายใน  

 ๒ ฝุายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  งานบริหารทั่วไป 

-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานงบประมาณ 
-  งานกิจการสภา อบต. 
-  งานประชาสัมพันธ์ 

๓ ฝุายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  -   งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

๔ ฝุายกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -   งานนิติการ 

 ๕ ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๖ ฝุายพัฒนาการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -   งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -   งานสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  -   งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

 ๗ ฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 -   งานสังคมสงเคราะห์ 
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โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 
 
กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภท
ต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจ า  การ
รับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  
การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนา
รายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ   การเบิกเงินงบประมาณ  การเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต.  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ รายงานการตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  ฝุาย คือ 

 ๑ ฝุายการเงินและบัญชี    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานบัญชี 
  - งานการเงิน 

 ๒ ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๓ ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน 

 - งานพัสด ุ
 
 

ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

กองคลงั 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 

- งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้ - งานทะเบียนทรัพยส์ิน 
- งานพัสด ุ
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา  การวางโครงการส ารวจ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  วางผังเมืองหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  การ
ประมาณราคา  การก่อสร้าง พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่
ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง  ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร  ตรวจสอบงานโยธา เช่น  สะพาน  ถนน  
ท่อระบายน้ า  ทางเท้า  คลอง  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ  ส ารวจข้อมูลการจราจร  ส ารวจและ
ทดลองวัสดุ  ตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา  สวนสาธารณะ  งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น  งานราชพิธี  และ
จัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. จัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุม
อาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๒  ฝุาย  คือ 

 ๑ ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ    
  - งานก่อสร้าง 
  - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  - งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

 ๒ ฝุายประสานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  - งานประสานสาธารณูปโภค 
  - งานประปา 

 - งานไฟฟูา 

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประปา 
- งานไฟฟูา 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอ่ืน ๆ ตามแผนการ

สาธารณสุข  และข้อบัญญัติต าบล  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝูาระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา การจัดท างบประมาณตาม
แผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่ การรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  การสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ การ
วางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ การจัดให้มีและสนับสนุน
การก าหนดนโยบายสาธารณสุข  การก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด าเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒  ฝุาย  คือ 

 ๑ ฝุายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - งานบริการสาธารณสุข 

 ๒ ฝุายรักษาความสะอาด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานรักษาความสะอาด 
  - งานควบคุมโรค 
  - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
                       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายรักษาความสะอาด 

- งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 
- งานบริการสาธารณสุข 

 

- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมโรค 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวางแผนการศึกษา   ของ

มาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา  เพ่ือน าไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา  การรวบรวมการศึกษาสถิติข้อมูล
การศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมท านุบ ารุงรักษาศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การจัดให้มี
และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ การ
เผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒  ฝุาย คือ 

 ๕.๑ ฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕.๒ ฝุายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานบริหารการศึกษา 
  - งานกิจการโรงเรียน 

 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทางสัตว์แพทย์ ลักษณะงานที่
ปฏิบัติทางการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  เช่น การเพาะปลูก  การปรับปรุงพันธ์  
การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์  ต้านทานโรค  และศัตรูพืช  การวิเคราะห์ดิน  การจัดการและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช  
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี  การให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรึกษาในด้านการ
เลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ  การด าเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรต่าง ๆ ก าหนดนโยบายวางแผนงานการด าเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน  การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  การเกษตร  ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ  ควบคุมติดตามและประเมินผลด้านการเกษตร  จัด
สวน  สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร  จัดประชุม  การเผยแพร่กิจการการเกษตร  แนะแนววิชาการเกษตร  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝุาย   คือ 

 ๖.๑  ฝุายส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานส่งเสริมการเกษตร 

 ๖.๒ ฝุายส่งเสริมปศุสัตว์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

 

 

 

 
 

ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์ 

กองส่งเสริมการเกษตร 

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

- งานส่งเสรมิการเกษตร 
 

- งานส่งเสรมิปศุสตัว ์
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การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : งานโครงสร้างพื้นฐาน  

1. แนวทางระเบียบงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหาส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (1) จัดให้มีการบ ารุงรักษา
ทางน้ าและทางบก และมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ได้ก าหนดภารกิจหลักใน
กระบวนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน)  ใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการท างานพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค เรามักจะมีการรวมไปถึงสาธารณูปการหรือการบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึง

น่าที่จะได้ท าความเข้าใจกับความหมายของสาธารณูปโภค ให้ตรงกันคือการประกอบการเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนทั่วไป เช่น ไฟฟูา น้ าประปา โทรคมนาคม ถนน ส่วนสาธารณูปการ หมายถึง บริการเพ่ือสาธารณะ
ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล ซึ่งได้ แก่บริการในเรื่องเคหะการ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัย ความปลอดภัย สันทนาการ และบริการอื่น ๆ ตามความต้องการของ
ประชาชน และเป็นกิจการที่ไม่หวังผลก าไร 

ประเภทของงานสาธารณูปโภค 
1. ด้านระบบไฟฟูา เป็นงานบริการด้านวิศวกรรม สร้างโครงข่ายวางระบบไฟฟูาให้ประชาชนได้ใช้ถึง

บ้าน 
2. ด้านระบบน้ าประปา เป็นงานบริการด้านน้ าเพ่ือได้ใช้อย่างทั่วทุกพ้ืนที่ 
3. ด้านโทรคมนาคม เป็นการสร้างโครงข่ายด้านสื่อสารเพ่ือความสะดวกติดต่อสื่อสารต่อกัน 
4. ด้านถนน เป็นงานด้านคมนาคมเพ่ือความสะดวกในการไปมาหาสู่กันและการขนส่งสินค้า 

ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ 
การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายประเภทสามารถบริหารจัดการโดยใช้กลไก

ตลาด ให้เอกชนเข้ามาประมูลด าเนินกิจกรรมและเก็บค่าบริการได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเชิงพาณิชย์ 
ท าให้ไม่กล้าริเริ่มด าเนินการ 

ข้อจ ากัดด้านความรู้ทางเทคนิค  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานจ านวนจ ากัด ที่อยู่ก็ยังขาดความรู้ทางเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับ

วางแผนและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอยู่มาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการส ารวจ
ออกแบบ ควบคุมและตรวจรับงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไปขอสนับสนุนบุคลากรจากส่วน
ราชการในพ้ืนที่มาเป็นพ่ีเลี้ยง บ้างก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่บางรายก็ไม่ได้รับการสนับสนุน ท าให้
งานขาดคุณภาพ ใช้การไม่ได้ ต้องซ่อมบ ารุงรักษาด้วยต้นทุนที่แพงเกินความจ าเป็น 
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ไม่โปร่งใส มีโอกาสคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน  
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของรัฐบาลและ

ท้องถิ่น   ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเรื่องการคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จนท าให้
ประชาชนไม่ไว้ใจและต่อต้านโครงการลงทุนในเรื่องเหล่านี้ แม้ว่าจะมีความต้องการบริการฯ อย่างมากก็ตาม 
การริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการให้ส าเร็จลุล่วงไปโดย
สมบูรณ์จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายผู้บริหารท้องถิ่นมากเช่นเดียวกัน 
 

สรุป 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเอ้ืออ านวยความเป็นอยู่ที่ดี และประโยชน์สุขของสังคม ตาม

นโยบาย และแผนพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนโดยมูลเหตุจากปัจจัยภายใน และนอกประเทศ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจ  
ภัยพิบัติ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษา หรือขยายขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้ใช้งานได้และเกิดประโยชน์สูงสุด โครงสร้าง
พ้ืนฐานในอนาคตจะต้องมุ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 
2. ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ ส่งให้กับฝุายพัสดุ กองคลัง เพ่ือทางฝุายพัสดุจะได้ทราบห้วงเวลาของการท า
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของปีงบประมาณนั้น ๆ  

2. ท าการเขียนแบบแปลนและประมาณราคางานก่อสร้าง 
3. ท าหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
4. ส่งเอกสารแบบแปลน ประมาณราคางานก่อสร้าง ให้กับฝุายพัสดุ  
5. ท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางของโครงการนั้น ๆ  
6. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ท าการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางของโครงการนั้น  ๆ 

และส่งให้กับฝุายพัสดุ กองคลัง 
7. ท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
8. ท ารายงานขอจ้างและท าประกาศพร้อมประกวดราคางานก่อสร้าง 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
10. ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างให้ผู้ประกอบการทราบในทุกช่องทาง 
11. ขายแบบงานก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
12. ผู้ประกอบการที่ซื้อแบบมายื่นซอง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
13. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เปิดซองสอบราคาเพ่ือหาผู้ชนะการประกวดราคา หรือ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาผู้ชนะการประมูลราคา 
14. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งหนังสือให้ผู้ชนะมาท าสัญญาภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างสามารถเข้า
ด าเนินการก่อสร้างได้ทันท ี

15. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากก่อสร้างไม่
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญา หน่วยงานจะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าก่อสร้าง ต่อ 1 
วัน 
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16. ผู้ควบคุมงานท าการตรวจสอบว่าวัสดุที่น ามาใช้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่ หากต้องทดลอง   
ผลของการทดลองจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

17. ผู้ควบคุมงานต้องท ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามงวดงานให้คณะกรรมการตรวจ
งานจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

18. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างท าหนังสือส่งงานจ้างถึงหน่วยงาน 
19. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และท าบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจงานจ้าง 
20. ประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง นัดวัน เวลา สถานที่ ท าการตรวจงานจ้างให้คณะกรรมการ

ทุกท่านได้รับทราบ 
21. คณะกรรมการตรวจงานจ้างทุกท่านรับทราบวัน เวลา สถานที่ ท าการตรวจรับ และไปท าการ

ตรวจรับตามก าหนด 
22. หากว่าการส่งงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดสัญญา คณะกรรมการตรวจ

งานจ้างลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินต่อไป หากผลงานที่ส่งไม่เป็นไปตาม
รูปแบบและข้อก าหนดสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขและรายงานให้หน่วยงานทราบ และนัดตรวจงานจ้างอีกครั้ง 

23. เมื่อตรวจงานจ้างผ่านแล้ว จนท.พัสดุ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับฝุายการเงินและบัญชี 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้จ้าง 
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กระบวนงาน  

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์          
ก่อน - หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างาน     
ที่ง่ายข้ึนและแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 วัน) 

แผนจัดหาพสัด ุ

เขียนแบบ / ประมาณราคา 

แต่งตั้ง คกก.เปิดซองสอบ 
คกก.ตรวจรับพัสด ุ
และผูค้วบคุมงาน 

ขออนุมัต ิ
ด าเนินการ 

แต่งต้ัง คกก.ก าหนดราคากลาง 
ด าเนินการก าหนดราคากลาง 

ขออนุมัต ิ
ใช้ราคากลาง 

ประกาศประกวดราคาจ้าง   

กรณีราคาไม่เกิน 2 ล้าน กรณีราคาเกิน 2 ล้าน 

แต่งต้ัง คกก.พิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  คกก.ตรวจรับ
พัสด ุและผู้ควบคุมงาน 

ประชาสมัพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง 
(ไม่ต่ ากว่า 10 วันท าการ) 

 

ขายแบบ / ยื่นแบบ 

มีผู้ซ้ือแบบ 

ท าบันทึกแจ้งให้
ผู้บริหารทราบ 

ไม่มีผู้ซ้ือแบบ 

ท าบันทกึแจ้งให้
ผู้บริหารทราบ 

(7 วัน) 

(3 วัน) 

(1 วัน) 

(3 วัน) 

(1 วัน) 

(1 วัน) (1 วัน) 

(3 วัน) 

(10 วัน) 
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                จดุเร่ิมต้น และสิน้สดุของกระบวนงาน 

                กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

                การตดัสินใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตั ิ

             แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหว

                จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 

ความหมายสัญลักษณ ์

ท าหนังสอืแจ้งผู้รับจ้าง 
จ านวน 3 ครั้ง  

ผ่าน  

ประกาศรายชือ่ผู้ชนะการเปิด
ซองสอบราคา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัต ิ
 

กรณีราคาไม่เกิน 2 
ล้าน 

กรณีราคาเกิน 2 ล้าน 

คกก. เปิดซองสอบราคา 
ตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นซอง 

และหาผู้ชนะ 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แจ้งผู้รับจ้างท า
การแก้ไขตามที่  
ผู้คุมงานแจ้ง 

ตรวจไม่ผ่าน  

ผ่าน  

แก้ไขแล้วเสร็จ  

ผู้รับจ้างท าหนังสือ
ส่งงานจ้าง 

ท าบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการตรวจงานจา้ง 
/ประธาน คกก. แจ้งนัดวัน เวลา สถานที่ ท าการตรวจงานจา้ง 

ตรวจสอบคุณภาพวัสดทุีน่ ามาใช้ 
/ตรวจสอบ Boring test 

/ผลการปฏิบัติงานตามงวดงาน 

ผู้ชนะลงนามในสัญญาจ้าง และ
เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 

คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงนามใน
ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (1 วัน) 

แจ้งผู้รับจ้างท าการ
แก้ไขตามที่  คกก. 
ตรวจงานจ้างแจ้ง 

คกก.ตรวจงานจ้างท าการ
ตรวจงานจ้าง 

ตรวจไม่ผ่าน  

แก้ไขแล้วเสร็จ  

ไม่มาลงนามสัญญา 
/ละทิ้งงานก่อสร้าง 

  

ท าบันทกึแจ้งให้
บริหารทราบ  

ประกาศ 
เป็นผู้ทิ้งงาน  

ท าหนังสอืแจ้งให้
จังหวัดทราบ 

ส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงิน 
ให้กับผู้รับจ้าง (5 วัน) 

คกก.ประกวดราคา 
ตรวจคุณสมบัติผู้ซื้อแบบ 

ประมูล (1 วนั) 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล (1 วนั) 
 

(1 วัน) 

(1 วัน) 

(1 วัน) 

(1 
วัน) 

(7 วัน) 

(5 วัน) 

(3 วัน) 
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บทท่ี ๔ 
ระบบการป้องกัน และการตรวจสอบเพื่อป้องกัน 

การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึ กในการให้บริการ
ประชาชน ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 ส าหรับค าว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย
อาญา มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืน
เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘๕(๒) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มี
หลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ คือ 

๑. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.จัดท า 
๑.๓ พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ

เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการรับ
ฝากเป็นทางราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า “ได้รับเงินไปแล้ว” เช่นนี้ ก.พ.
วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้
ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
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๒.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
“ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรือ

งดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอ านาจหน้าที่
จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ ได้ว่าเป็นการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป 

“มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
๓.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
“ผู้อ่ืน” หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบ 
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่

มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 
“มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่

นั้น 
๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง

พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออก
จากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ตามนัย
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทั้งอาจจะถูกยึด
ทรัพย์และด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประ
มาลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจ าคุก
และยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ท าให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณมีเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ การ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
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ขั้นตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ จะออกแบบไว้ดี มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 - หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท า
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจดูได ้  
 - หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภาคกิจ
และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 - หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๓๗ ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็น
การทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่ างานนั้นมี
ลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จ าก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
มาตรา ๔๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่
มีอ านาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือความ
ล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
 - หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม
มาตรา ๙(๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชนผู้รั บบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา ๔๗ ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้
นั้นสังกัด  ได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ ผู้นั้น 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บงัคบัใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.ปากน้ าปราณ พ.ศ.๒๕๕3 

 ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้อง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ปากน้ าปราณ พ.ศ.๒๕๕3 

 ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง ด านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ พ.ศ.๒๕๕2 

 ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 



34 
 

๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ปากน้ าปราณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้า
ทีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการ
ด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อัน
จะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ 
  ๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ ๒ การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  ๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  ๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 
 ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
  ๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  ๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  ๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๕ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๑ วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  ๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  ๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ ๗ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  ๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิ ดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝุายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการท างาน

อ่ืนๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
๔) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 



36 
 

๕) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
๑) มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอบ

การด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
๓) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมิน
ตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 

๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
๒. การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
๓. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๔. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด

ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่ 

๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 



37 
 

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผยการตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และข้ันตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่
เพ่ิมข้ึน 

การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระ การให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน-หลัง 
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การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท า
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการก าหนด
รูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 

การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เกณฑ์ท่ีมาตรฐานการประเมิน 
๑. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ

ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ

โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

๑. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดท า
รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้เป็นที่รับรู้ของบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการ
อย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity 
Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการ
ควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
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๒. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตาม
ก าหนดการโครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost – Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัย
น าเข้าของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น  

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของ
โครงการลงไปได้มาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ 

๒. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ 
เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่
จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากข้ึน 

๓. ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดี
พออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียหายนั้นแต่ต้นลักษณะ
ของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถ
จัดหามาตรการในการปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 
อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหาร ท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไร
แล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และในทางกลับกันใครหรือ
หน่วยงานใดก็ตามท่ีจะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 


