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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ . 2546 ประกอบกับหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน                 
มีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าข้ึนไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้ เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด 
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัติงำน 
 ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
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ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มตี่อผู้ปฏิบัตงิำน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
 8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  
 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 11. มีขั้นตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  
 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
 
รูปแบบองค์กำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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กำรบริหำร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   - การท่องเที่ยว 
   - การผังเมือง 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
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  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ านาจหน้าที่ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
  3. องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญของต ำบล 
............................................................... 

1. สภำพทั่วไป4 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่าง
จากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 
35 นาท ี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน  
       ปัจจุบันเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำนขนำดกลำง ยกฐำนะจำกสภำต ำบลหนองหำน 

เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำนตำมที่กระทรวงมหำดไทย  ได้มีประกำศลงวันที่  19  มกรำคม  2539  
จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมีผลบังคับใช้   ในวันที่  30  มีนำคม  2539  
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  14  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  

-  โทรศัพท์  042 – 219494   
-  โทรสาร  042 – 219494 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดเทจาก
สูงไปต่ า  จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก   และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทางลุ่ม  
ค่อนไปทางทิศเหนือ  เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีล าห้วยดาน  และล าห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะตาม
ทางน้ าไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน  จะท าให้น้ าในล าห้วยไหลเอ่อขึ้นมา  ท า
ให้เกิดภาวะน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  
  1. ฤดฝูน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 
  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อน
ตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 
  3. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลมพัด
ผ่านจึงท าให้อากาศร้อนจัด 

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
      (1) แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  - มีล าน้ า, ล าห้วย จ านวน   29   สาย 
      (2) แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึน้ 
  -  ฝาย   จ านวน     5   แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน  152   แห่ง 
  -  บ่อโยก  จ านวน   17   แห่ง (เลิกใช้แล้ว) 
    - บ่อน้ าบาดาล      จ านวน  22   แห่ง 

1.5 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีพื้นที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน  
ได้แก่เขตป่าสงวนหนองบุ หนองหาน แต่สภาพความเป็นกลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ท าการเกษตรไป
แล้ว และมีป่าท าเล ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่าอยู่
บ้างไม่มากนัก  มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 700 ไร่ ส าหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออกหลักฐานการใช้
ที่ดินเป็น ส ทก. ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   มีทั้งหมด  17  ชุมชน  แต่ละ

ชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  6  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่
น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  
ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
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2.1 เขตกำรปกครอง 
เป็นเขตการปกครองของอ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   43,638   

ไร่  หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองเม็ก  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน แบ่งเขตกำรปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 6)    
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ท่ี 9)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                      
ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                      
ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหวัเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ท่ี 14)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)                      

2.2 กำรเลือกตั้ง 
  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  17  ชุมชน ดงันี้ 

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 6)    
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ท่ี 9)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                      
ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)         
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ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหวัเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ท่ี 14)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)                      
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองหาน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

เสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การ
บริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
*ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำฯมำจำกค ำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีกำรเลือกตั้ง 

3. ประชำกร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
 ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 11,736 คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3,957 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ  31 สิงหาคม 
2559 จากส านักบริหารการทะเบียน อ.หนองหาน ) 

 
รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต าบล ของต าบลหนองหาน  

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.33 น. 
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4. สภำพทำงสังคม 
4.1 กำรศึกษำ 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จ านวน  2  แห่ง ซึ่งมีจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง    จ านวนนักเรียน   58   คน 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู    จ านวนนักเรียน   43   คน  
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  7  แห่ง  ซึ่งมีจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบ ารุง    จ านวนนักเรียน  161  คน 
  2.  โรงเรียนบ้านโสกหมู     จ านวนนักเรียน  142  คน 
  3.  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ    จ านวนนักเรียน   62   คน 
  4.  โรงเรียนบ้านเชียงงาม     จ านวนนักเรียน  105  คน 
  5.  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว     จ านวนนักเรียน    43  คน 
  6.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)  จ านวนนักเรียน  122  คน 
  7.  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)   จ านวนนักเรียน    46  คน 
 - โรงเรียนอาชีวศึกษา     จ านวน  1  แห่ง 

4.2 สำธำรณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การ
ออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองหาน  จ านวน  1   แห่ง อยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลหนองหาน      
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน      จ านวน   2   แห่ง    

4.3 อำชญำกรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการจัด
อบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน อปพร. ต ารวจชุมชน  ผู้น าชุมชน  และแกนน าเยาวชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมา เสริมสร้าง และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง รู้จักรักตนเอง รักครอบครัว และรักชุมชนของตนเองมากขึ้น รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการให้
ประชาชนที่มีความเดือดร้อน สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้ต้อง
มีความร่วมมือกันหลายฝ่ายจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้     
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4.4 ยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร    หนอง

หานได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยา   เสพติด  
แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4.5 กำรสังคมสังเครำะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส   
(5) ตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ    

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีระบบบริกำรพื้นฐำน  ดังนี้ 

5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหาน  ดังนี้  
1.ถนนลูกรัง   จ านวน  26  สาย 
2.ถนนลาดยาง  จ านวน    5  สาย 
3.ถนนคอนกรีต จ านวน  96  สาย 
มีถนนใช้ในทุกครัวเรือน แต่ปัญหาคือ  มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิม

ออกไปในพื้นที่ทางการเกษตร  จึงมีความต้องการถนนเข้าไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรมากข้ึน เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมและขนส่ง  

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  3,957 หลังคาเรือน  มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพิ่มออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร  จึง
มีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรมากข้ึน และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

5.3 กำรประปำ 
การประปา  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  3 ,957 หลังคาเรือน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะใช้เป็นน้ าประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านด าเนินบริการเปิด -ปิดและเก็บค่าบริการเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  

 



-14-  

5.4 โทรศัพท์ 
(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   จ านวน    -    หมายเลข 
(2)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน  

5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (1)  ไปรษณีย์สาขาอ าเภอหนองหาน  จ านวน  1  แห่ง  อยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหนองหาน
ให้บริการ เวลา  08.30 -  16.00 น.  ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
  (2)  มีป้ายรถขนส่งอ าเภอหนองหาน  จ านวน  1  แห่ง  อยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหนองหาน
ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 

5.6  เส้นทำงคมนำคม 
กำรคมนำคม  ต าบลหนองหานมีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน,ต าบล,อ าเภอและจังหวัดมีลักษณะเป็น

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ได้แก่ 
 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 ถนนลาดยางระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร 
 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2312 ถนนลาดยางระหว่างอ าเภอหนองหาน-อ าเภอเพ็ญ 
 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2023 ถนนลาดยางระหว่างอ าเภอหนองหาน-อ าเภอกุมภวาปี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่ส าคัญได้แก่ 

ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง การท าการเกษตรในต าบลเป็นลักษณะดั้งเดิม โดยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติเป็น
ส าคัญ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และการบริการ  
สภำพทำงสังคม 

6.2 กำรประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

6.3 กำรปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง

ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 428 ตัว   กระบือ    289   ตัว  สุกร 134 ตัว 
เป็ด   378  ตัว   ไก่   1,460   ตัว  อ่ืนๆ 564 ตัว  

6.4 กำรบริกำร 
โรงแรม   2 แห่ง 
ร้านอาหาร  4 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
 

6.5 กำรท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 

(1) สถานที่ท่องเที่ยวด้านสันทนาการและบันเทิง  
- สวนน้ าแฮปปี้เนส  
- โมอายคอฟฟ่ี 
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(2) สถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
     - วัดธาตุดูกวัว 
     - วัดธาตุโข่ง 
     - วัดป่าสร้างแข้ 

6.6 อุตสำหกรรม 
(1)  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
     - โรงสีข้าว     จ านวน  1  แห่ง 
     - โรงงานเลื่อยไม้ จ านวน  1  แห่ง 

6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
(1) กำรพำณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  150 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
(2) กลุ่มอำชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  3  กลุ่ม 

   1. กลุ่มท าไม้กวาด 
   2. กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า 
   3. กลุ่มร้องเท้าหนัง 

6.8 แรงงำน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  
     วัด      9    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ -    แห่ง 

7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญประจ าปีของแต่ละชุมชน ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
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7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน   
  ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 98 % พูดภาษาอีสาน    

7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ ของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
8.1 น้ ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากคลอง ห้วย ฝาย ซึ่งจะต้องน ามา

ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.2 ป่ำไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีป่าสงวน คือ ป่าหนองบุ และป่าหนองหาน 
8.3 ภูเขำ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็น
น้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการบ าบัดบ่อขยะ  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 
 

9. ศักยภำพภำยในต ำบล 
ศักยภำพของต ำบลหนองหำน 
ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. นายจีระศักดิ์  จ านงค์นิจ  ก านันต าบลหนองหาน หมู่ที่ 2 
2. นายอินทร์เขียน  เมืองเลน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
3. นายสุรพล  แจ้งดี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
4. นายอนันต์  บุตรโยธ ี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
5. นายนัฐไกร  นากลาง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
6. นายพิชิต  มณีเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
7. นายสมเกษ  มหาชัย   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
8. นายชัยรัตน์  เกิดมงคล   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
9. นายชาญยุทธ  ทุมกระเดื่อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
10. นายสมคิด  ทองแดง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
11. นางกัลยาณี  ไชยเชียงพิณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
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12. นายอ านาจ  สิงห์สาธร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
13. นายไชยยันต์  สุทธิบริบาล  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 
14. นางยุวดี  ริยะสุ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
15. นายอาคม  จวงทอง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
16. นายพันนา  ทับละคร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 
17. นายกมล  ศรีบุโฮม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 

ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
โครงสร้ำงกำรบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
1. นางบัวเงิน  รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
2. นายพรศักดิ์  พูลทาสี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
3. นายวุฒิชัย  จันทะบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
4. นายสวาท  ศรีภิรมย ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
1. นายธนกร  วิศิษฏ์การ   ประธานสภา อบต.หนองหาน 
2. นางสาวนิลมล  ฤทธิ์ละคร  รองประธานสภา อบต.หนองหาน 
3. นายค าภี  ขวัญทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
4. นายส าเริง  จันทรเสนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นางสมถวิล  อารีย์รักษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
6. นางสมจิต  จันทร์ธาน ี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
7. นายปฤษฎา  ดวงใจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
8. นายสวัสดิ์  บัตรวิเศษ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
9. นายเฉลียว  บุตรโยธ ี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

         10. นายวีระ  มหาโยธี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
         11. นางแดง  ใจเข้มแข็ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
         12. นายเลิศชาย  ศรีบุโฮม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

13. นายปิติ  ฤทธิ์ละคร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 14. จ.ส.อ. นาวา  ซองทุมมินทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 15. นายเคน  แดงวิบูลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 16. นายขัน  อันทะสี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 17. นายร าพรรณ  บุญศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 18. นายหนูพินธุ์  วงศ์หนองแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 19. นายอุทัย  มนต์อินทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 20. นางกองแก้ว  สอนสมบัติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 21. นางลัดดา  เบญจจินดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 22. นายสายทอง  เข็มงามดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 23. นางกุมารี  อ านาจเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
 24. นายนิพนธ์  พ่ึงค านวน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
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 25. นางฉวีวรรณ  บุญสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
 26. นายพร  โคตรวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
 27. นางสินีวรรณ  ศรีชมภู  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
 28. นางกอบจิตต์  สิงห์หล้า    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
 29. นางยุวดี  ทิศาใต้   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
 30. นางสาวบุญญรัตน์  โสทัต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
 31. นายแทน  ฤทธิ์ละคร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 
 32. นายสมพงษ์  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 
 33. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุโฮม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 
 34. นายธีรพงษ์  สุนากรณ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้ำง 

กำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
 

 
   ฝ่ำยบริหำร                  ฝ่ำยนิติบัญญัติ 
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นายก อบต. 

 รองนำยก ฯ รองนำยกฯ 
เลขำนุกำร 

ฯ 

ประธำนสภำ

ฯ 

 รองประธำนสภำฯ

ประธำนสภำฯ 

 เลขำนุกำรสภำฯ 

ฯ 

สมำชิกสภำฯ 

อบต. 



 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน 
รำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

 

 

 

 

 

 

  

  

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน ระดับกลาง) 

ส านักปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด    

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน  ระดบัต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร     
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
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         บทที่ 3 
         กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

 
ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน 
ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการ
สามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐาน
และหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุ งงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้
องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การ
น าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน 
และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
เชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่
ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงาน
ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 
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  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วม
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ 
ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน
บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การ
ปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่ง ความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
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  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและ
ควบคุมงานได้ดีขึ้น 
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่
ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) ประกอบด้วย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์
หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
  3. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่
ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ปฏิบัติได้ 
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่มัก
ก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ 
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องค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึก
ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การ
เปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้
ปฏิบัติงาน 

โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
พนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างาน
บริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่
ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

 - ส านักปลัด            
- กองคลัง   
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองส่งเสริมการเกษตร 

 ๑.  ส านักปลัด  มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป งานกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน       
งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา  
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบุคลากร  

๒. กองคลัง  มีภารกิจด้านงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
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๓. กองช่าง  มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค  
งานผังเมือง 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุข 
  5.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน 
  6.  กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี 
  7.  กองส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจด้านงานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์                              

        โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 

  

 

 

 

 

            

                                                             โครงสร้างกองคลัง 

 

     

 

 

           -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

           -งานบุคลากร 

 

1.นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/
ช านาญการ)  จ านวน 1  อัตรา 

พนกังำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
จ านวน  1  อัตรา 

 

 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 

(นักบริหำรงำนทั่วไป) 

 

-งำนบริหำรงำนทั่วไป 
-งำนกิจกำรสภำ อบต. 
-งำนกฎหมำยและคดี 

-งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

-งำนนโยบำยและแผน  -งำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
-งำนบุคคล 

กองคลัง 

(นักบริหำรงำนคลัง) 

 

-งำนกำรเงิน -งำนกำรบัญชี -งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ -งำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
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     โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

                            

               โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง) 

 

-งำนก่อสร้ำง 
-งำนผังเมือง 

-งำนออกแบบและควบคุม
อำคำร 

-งำนประสำน
สำธำรณูปโภค 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

- งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
- งำนรักษำควำมสะอำด 

- งำนส่งเสริมสขุภำพและสำธำรณสุข 
- งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพ  สิ่งแวดล้อม 
- งำนบริกำรสำธำรณสขุ 
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        โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

        โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) 

 

- งำนบริหำรกำรศึกษำ 
     - งำนกิจกำรโรงเรียน 

- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

กองสวัสดิกำรสังคม 

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม) 

 

- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
          - งำนสังคมสงเครำะห์   

- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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        โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก 
กระบวนงำน : กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  คือ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 

กองส่งเสริมกำรเกษตร 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) 

 

- งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 

- งานส่งเสริมปศุสัตว์                 
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  เป็นแผนพัฒนาที่ได้ทบทวน 
ปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ที่ได
จัดล าดับความส าคัญ และความต้องการเร่งด่วนจากการประชาคมหมู่บ้าน ที่เป็นความต้องการของประชาชน และการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี  
(1) เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานในระยะสี่ปี (พ.ศ.2561 - 

2564)  
(2) เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
(3) เพ่ือก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดท าเพ่ือพัฒนาในช่วงระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
(4) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
(5) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติต าบล  
(6) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี  
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีต่อไป  

ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ได้ด าเนินการโดย
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กร
เอกชนต่างๆ ได้มีการระดมความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
(1) เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)  
(2) เป็ นแนวทางก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่ จะจัดท าเพ่ือพัฒนาในช่วงระ ยะเวลาสี่ปี                       

พ.ศ. 2561 - 2564 
(3) เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
(4) เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 
(ปฏทิิน 

การท างาน) 

ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่ายอปท. 
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สรุปควำมเชื่อมโยง 
แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับ แผนพัฒนำท้องถิ่น และงบประมำณท้องถิ่น 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 
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Work  Flow กระบวนงำน 
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง 

ของแต่ละข้ันตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายข้ึนและแสดงให้
เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักปลัดฯ/คกก.จัดท า
แผน/คกก.สนับสนุนแผน
ฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/คกก.
จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/คกก./
จนท.ส านักปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักปลัดฯ/คกก.จัดท า
แผน/คกก.สนับสนุนแผน
ฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  
 
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ 

ประกาศใช้  
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

                         จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
                          กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
                         การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

                    แสดงถึงทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 

 
                         จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี 

1.  ประชำคมหมู่บ้ำน 
 

2.  รวบรวมน ำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกำกรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.และคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 

 
3.  ประชำคมระดับต ำบล 

 

4.  เสนอร่ำงแผนพัฒนำสี่ปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกำศใช้แผนพัฒนำสี่ปี 
 

6.  รำยงำนอ ำเภอ  จังหวัด   

7.  ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพัฒนำต ำบล 
 

8.  ฝ่ำยบริหำร  และเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจัดท ำเป็นข้อบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 

10.  นำยอ ำเภออนุมัติ 

11.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงนำมประกำศเป็นข้อบัญญัติ 

12.  ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 

      - จัดท ำเอง 
 - สนับสนุนงบประมำณ 

 

13. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำง ๆ  
      -  ตรวจสอบงบประมำณ 

      -  เสนอโครงกำร
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คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำยเหตุ 
 ส านักปลดั 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด  
1  ข้อ  7  และ  ข้อ  9 

-  ด าเนินการเมื่อคณะกรรมการชุดเดิม
หมดวาระแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำยเหตุ 
2 การเตรียมการจัดประชุม

ประชาคม 
2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนทอ้งถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้น าชุมชนทุก
หมู่บ้าน  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีจัดเวทีประชาคม  รูปแบบ  การ
จัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ล าดับการน าเสนอ 
2.2  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อน าแผนงาน/โครงการ 
เข้าร่วมบรูณาการ 
2.3  แจ้งอ าเภอ/ส่วนราชการที่เกีย่วข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70  ของครัวเรือนท้ังหมด 
 

-  หนังสือเชิญอ าเภอ/ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ 
-  แบบน าเสนอแผนงาน/โครงการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 10 (1) 

-  ด าเนินการภายในเดือนกุมภาพนัธ์  
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย

เหตุ 
 ส านักปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

3. การประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 

3.1  ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  สว่นราชการที่เก่ียวข้อง/ผู้น าชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมู่บ้านน าเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจุ 
ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/โครงการ 
3.4  วิเคราะห์ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ  
โดยการยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน  ทั้ง  17
หมู่บ้าน 
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมิน 

-  ด าเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  17  
หมู่บ้าน  วันละ  1  หมู่บ้าน  รวม  
17  วัน 

. 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำยเหตุ 

4.  การรวบรวมน าข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ/

โครงการจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม
ปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  17 หมู่บ้าน 
4.2  จัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อด าเนินการต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่ละ
หมู่บ้าน  ทั้ง  17  หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 

-  ด าเนินการทันที่ประชาคมระดบั
หมู่บ้านเรยีบร้อยแล้วท้ัง  17  หมู่บ้าน  
ภายในเดือน  มีนาคม 

 

 ส านักปลดั 
กระบวนงาน : การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

5. ประชาคมระดับต าบล 5.1  รวบรวมปญัหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ  
ของทั้ง  17  หมู่บ้าน  ที่จัดล าดับจัดความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนจาก
การประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพจิารณา 
5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับต าบลรวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญัหาตามล าดับ 
5.3  สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจดัล าดับและลงมติโดยการ
ยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการทั้ง  
17  หมู่บา้น 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงช่ือเข้าร่วมประชุมประชาคม
ระดับต าบล 
-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับต าบล 
-  ภาพถ่าย 

-  ด าเนินการทันทีหลังจากรวบรวม
ข้อมูลการประชาคมระดับหมู่บ้านทั้ง  
17 หมู่บ้าน  ภายในเดือน  เมษายน 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย
เหตุ 

 ส านักปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

6. จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคม
หมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบลเสร็จสิ้นแล้ว  ภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 
7.2  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 12 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถ่าย 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วภายในเดือนพฤษภาคม 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย
เหตุ 

 ส านักปลดั 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปตี่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 
8.3  สภาท้องถิ่นลงมตเิห็นชอบรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมอื 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
-  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
-  ภาพถ่าย 

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
9.2  น าแผนพัฒนาสี่ปไีปปฏิบตัิรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้น าขุมชน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  
15  วัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 

-  ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณาอนุมัตริ่าง
แผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
-  รายงานให้ผู้ก ากับดูแลในระดับอ าเภอทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ 17 (4) และ หมวด 5 ข้อ 
24,25 

-  ด าเนินการทันทีเมื่อด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว  ภายในเดือนมิถุนายน 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย

เหตุ 
 ส านักปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

9. ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์รวม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
9.4  ประสานแผนพัฒนาสี่ปีที่เกินศักยภาพเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
9.6  จัดส่งให้อ าเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนา
อ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย
เหตุ 

 ส านักปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

10. จัดท าแผนการด าเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ของ อปท. 
10.2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน 
10.4  ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  5  ข้อ  26 

-  ด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ อปท.ใน
ปีงบประมาณนั้น 
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ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ระยะเวลำกำรให้บริกำร หมำย
เหตุ 

 ส านักปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

11. การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
11.2  คณะกรรมการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
11.3  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
11.6  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 6 ข้อ 28,29,30,
และ ข้อ 31 
-  ผู้บริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

-  ด าเนินการทันทีหลังจาก
จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว  
ภายในเดือนธันวาคม 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสี่ปี หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งได้
ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องด าเนินการต่อไปนี้
และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ห้วงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถ่ินอนุมัต ิ
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีในครั้งแรกให้เวทีการประชุม
ร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือ
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสี่ปีได้อย่าง
เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสี่ปี ในช่วงถัดไปด้วย 
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  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณาก าหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
 เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน 
ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์
จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของ
ทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมู ลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด 
และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

  2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตดัสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสี่ปี  
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนใน
ห้วงระยะเวลาสี่ปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้) 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสี่ปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ  
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี โดยน าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 

ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่ จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสี่ปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีและรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสี่ปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนำ 4  ปี 
  การจัดท าแผนสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช่วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของ
สังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ระบบติดตำมประเมินผล 
  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 
ดังนี้  
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  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสี่ปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น
การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกุ่ม   จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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บทที่  4 
ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 

 
ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการใน
การท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
 1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 
ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัย 
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ผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการ
เพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมี
หน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ 
 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่
กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตาม
กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได"้  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  
ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจำกรำชกำร  
การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด ำเนินคดีอำญำ  
เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถำนเดียว  รวมทั้งอำจจ ำคุกและยึด
ทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึง
มือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน
ของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็
ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป   

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับ
หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็น
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็น
เรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับ
ได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 
9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึ งถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
             ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน  
พ.ศ.2561 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

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

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน                   
พ.ศ.2561 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที ่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  

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

      ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน  พ.ศ.2561 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการ
บริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม   
จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หานเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ควำมซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งม่ัน  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ  2  กำรมีจิตส ำนึกมุ่งบริกำรและให้ค ำปรึกษำ 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
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 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
  
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
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 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มกีารเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่าง
กว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อ
การบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้  การ
บริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภำคประชำชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการด้านข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืน ๆ 
จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 
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 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได ้

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

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

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

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

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการ
อ่ืน 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและกำรขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็น
ธรรมโดยเป็น  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรให้บริกำรรวมไปถึงกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน   โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน         
6  ประการ  ได้แก่ 

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

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
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 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External 
Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่ งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบ
ที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

วิธีกำรประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน – หลัง 
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 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดย เป็นการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนด
วิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้
บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผล
การท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
มำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
 กำรควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่ 
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เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
กำรควบคุมอำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุม
ในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและ
คุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดย
จะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 

ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 

 1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุด
ของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ  หาก
ไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  การ 
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ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

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

 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิ เทศงานและผู้
ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

 4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
"สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้อง
มีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการ
ควบคุมได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่า
เป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทางกลับกันใคร
หรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 

 

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


