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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  ส่วนที่  3  เรื่อง  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  และมาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  1. จัดให้มี  และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 
 

  ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550  พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0892.4/ว  435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  ก าหนดแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือทราบ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ  โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น  มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด 

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างาน
ทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงาน
ออกมาเป็นระบบและครบถ้วน 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตา่ง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน  มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 



 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อ
จุดส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรือจุดส าเร็จของการ
ท างานของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวม
สูงสุด  และเพ่ือใช้มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานต่อไปด้วย 
  3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความ
คาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า  การท างานในจุดนั้น ๆ  ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง  
ซึ่งย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้ 
และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ  มากยิ่งขึ้น  เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือ
ได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัด
ความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด  หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
  1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
  2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
  3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
  4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
  5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
  8. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
  9. การวางแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
  10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอน  และสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
  11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน  เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
  12. ท าให้องค์กรสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
  13. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
  14. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
  15. เกิดระบบการบริหารงานโดยมีส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชากับพนักงาน 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  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 างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
  13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
  16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
  17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
  18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
  19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร  เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
  20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร  เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2557  มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 
 

รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวนหกคน  และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละสามคน 



 

  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หนึ่งคน  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58)  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  1  คน  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
ซึ่งเรียกว่า  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

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



 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 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 และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด  ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่อง
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66  ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม"  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ 
มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ  การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน  เพ่ือการส่งเสริม  และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น  กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ 
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ)  ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ )  ซึ่งปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติสภาต 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 รวมทั้งการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ 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. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  อาจท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
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   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (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 าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทท่ี  2  
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 สภาพทั่วไป 

1.1  ประวัติความเป็นมา  

            ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอ
ส าโรง  ประชาชนส่วนใหญ่จะย้ายมาจากท้องที่ของอ าเภอ  และจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือมาหาแหล่งท ามาหากิน
แหล่งใหม่  เช่น  ย้ายมาจากอ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และจากห้วยขะยุง  อ าเภอวารินช าราบ 
เป็นต้น ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2413 โดยมีพ่อใหญ่กิ กับแม่ใหญ่ชาตรี ย้ายถิ่นฐานมาจาก
จังหวัดศรีสะเกษ สมัยก่อนน้ าใต้ดินอุดมสมบูรณ์ดีปุาไม้อุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศเป็นเนินสูง  มีสัตว์คล้ายกระรอก
แต่หางจะไม่เป็นพวง  ชาวบ้านเรียกว่า “ตัวกาเล็น” จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโนนกาเล็น” ต้ังหลักแหล่งอยู่ทิศ
ตะวันตกของอ าเภอส าโรง มีการแบ่งเขตต าบลและหมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ใน
ปัจจุบัน 

  สภาต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 40 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2540 

 

1.2  ขนาด / ที่ตั้ง / อาณาเขต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลโนนกาเล็น อยู่ทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้  ของอ าเภอส าโรง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอส าโรง  3  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ  30  กิโลเมตร 
 

  อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบอน ต าบลท่าลาด  และต าบลห้วยขะยุง   
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ และต าบลหนองหัวช้าง  
    อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ขนาดเนื้อที่   

ต าบลโนนกาเล็น  มีเนื้อท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 60.42  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
37,762.5.- ไร่  ดังนี้ 

   ตารางแสดงเนื้อที่แบ่งตามเขตหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ 
(ตารางกิโลเมตร) 

พื้นที่ 
(ไร่) 

1 บ้านโนนกาเล็น 4.0 2,500.00 

2 บ้านสว่าง 5.5 3,437.50 

3 บ้านเปือย 2.5 1,562.50 

4 บ้านบุ่ง 5.0 3,125.00 

5 บ้านดอนผึ้ง 6.0 3,750.00 

6 บ้านหนองผือ 7.0 4,375.00 

7 บ้านโพนงาม 5.4 3,381.00 

8 บ้านโพนเมือง 6.0 3,750.00 

9 บ้านหนองแต้ 4.1 2,562.50 

10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 8.0 5,000.00 

11 บ้านโปร่งค า 4.0 2,500.00 

12 บ้านเปือยใต้ 7.5 4,687.50 

รวม 65.0 40,631.00 
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ  ต าบลโนนกาเล็นมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม มีความลาดเท

เล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่มีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่บางส่วน
เป็นท าเลสาธารณะ มีดอนปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่าง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ใน
การท านาปี 

อุณหภูมิ  ลักษณะทั่วไปของต าบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศ
จะหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน  
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  41.8  องศาเซลเซียส และต่ าสุดประมาณ 7.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน เฉลี่ย  
10  ปี  (ปี 2537–2547) ประมาณ 1,497.9 มิลลิเมตร และฝนเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนทิ้ง
ช่วงเดือนกรกฎาคม และฝนจะหยุดตก เดือนตุลาคม 

แหล่งน้ าและปริมาณน้ าในรอบปี  ต าบลโนนกาเล็น  มีระดับน้ าใต้ดิน  เฉลี่ยประมาณ  4 – 
8 เมตร  ระดับน้ าบาดาล  มีความลึกตั้งแต่  6 – 25  เมตร  คุณภาพน้ าเป็นน้ ากระด้าง  มีสีเหลืองอ่อน  บางแห่ง
จะเค็มไม่เหมาะที่จะน ามาบริโภค 

ตารางแสดงแหล่งน้ าของต าบลโนนกาเล็น 

หมู่ที่ ชื่อแหล่งน้ า จ านวน หมายเหตุ 

1 สระหนองคู, หนองผือ 2  

2 หนองมะโต๊ะ, หนองสระหลวง, โสกขี้หิน, ห้วยร่องแดง, ห้วยเปือย 5  

3 อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่, ร่องไม้ยาง, ร่องชี, กุดน้ าใส, ห้วยควน 5  

4 อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่, ห้วยไผ่, หว้ยหินลาด 3  

5 ร่องขี้นก, ร่องน้ าพุ, สระหนองบก, สระน้ าหนองคู 4  

6 หนองผือ, หนองโสกดินหญ้า, หนองน้ าขุ่น, หนองกุง, หนองอีทก, หนองน้อย, หนองคลอง 7  

7 สระบุ่งหวาน, สระโพธิ์งาม, หนองจาน, หนองดง, หนองแปลน, หนองกอกด่อน, 
ห้วยควน, ห้วยโพธิ์, ห้วยไฮ 

9  

8 หนองชาด, หนองสระดิน, หนองสระใหญ่, หนองแก่นช้าง 4  

9 ห้วยไผ่, หนองแต้ 2  



 

10 หนองสระหลวง, ร่องคายข้าว 2  
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1.4  การปกครอง 

   ต าบลโนนกาเลน็  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการปกครองเป็น  12  หมู่บ้าน ดงันี้ 
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือน / เขตการปกครอง  แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน ผู้น าหมู่บ้าน 
ระยะทางห่าง
จากอ าเภอ 
(กิโลเมตร) 

หมายเหตุ 

1 บ้านโนนกาเล็น 122 นางจันทร์เพ็ญ  พรรณวิไล 3 ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านสว่าง 123 นายชัยเนตร  ค าแสนราช 8 ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านเปือย 148 นายจ าปี  แก้วสว่าง 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านบุ่ง 183 นายถวิล   สารีอาจ 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านดอนผึ้ง 184 นางเสวียน  บรรทชาติ 14 ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านหนองผือ 215 นายเกียรติศักดิ์   ธรรมาวัติ 8 ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านโพนงาม 272 นายบุญเสริม  แก้วสง่า 5 ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านโพนเมือง 266 นายหลอด   ค าแสนราช 3 ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านหนองแต้ 40 นายอ านวย   แสงไสย์ 11 ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 182 นายวิชิต  โสพันธ์    7 ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านโปร่งค า 64 นายหนูกรณ์   นันทบุตร 6 ก านันต าบล 

12 บ้านเปือยใต้ 119 นายจงใจ  โกมลศรี 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

 

1.5  ประชากร 
  1.5.1  จ านวนครัวเรือน  1,918  ครัวเรือน 
    1.5.2  จ านวนคนหรือสมาชิกรวม  7,774  คน  แยกเป็นชาย  3,885  คน  หญิง  3,889  คน 

1.5.3  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท านา 



 

1.5.4  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ จะเห็นได้จากทุกหมู่บ้าน จะมีวัดโดยมีศาสนา
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการท าบุญตามเทศกาลต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยแต่ละเดือนจะมี
เทศกาลงานบุญแตกต่างกันออกไป  จนครบทั้ง  12  เดือน 
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1.5.5  ระดับการศึกษาของคนในต าบล (สูงสุด  3  อันดับแรก) 
1. จบชั้นประถมศึกษา ป. 4 -  6     58.09% 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 – 3     16.30% 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย              10.83% 

1.5.6  รายได้เฉลี่ย   52,542.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.7  รายรับจากบัญชีครัวเรือน  94,145.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.8  รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน  38,480.65 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.9  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน    3,950.20 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.10  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน   7,480.50 บาทต่อคนต่อปี 

 

    สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบล พ.ศ. 2557 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาเล็น 255 266 521 
หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 245 249 494 
หมู่ที่ 3 บ้านเปือย 325 345 670 
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง 368 377 745 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนผึ้ง 416 411 827 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ 411 452 863 
หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม 585 527 1,112 
หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง 436 421 857 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแต้ 78 83 161 
หมู่ที่ 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 351 349 700 
หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งค า 139 129 268 
หมู่ที่ 12 บ้านเปือยใต้ 276 280 556 
 3,885 3,889 7,774 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลของต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  ของเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2557 
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  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1  อาชีพ  ประชากรของต าบลโนนกาเล็น  ประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้ 

อาชีพ 
จ านวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

ไม่มีอาชีพ 189 127 316 
นักเรียน 568 552 1,120 
นักศึกษา 130 125 255 
ท านา 2,062 2,245 4,307 
ท าไร่ 14 28 42 

รับราชการ 42 24 66 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 11 26 

พนักงานบริษัท 197 163 360 
รับจ้างทั่วไป 401 331 732 

ค้าขาย 79 98 177 
ธุรกิจส่วนตัว 15 21 36 

อ่ืน ๆ หรือไม่ระบุ 173 164 337 

รวม 3,885 3,889 7,774 
 
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

                      2.2.1  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน    12   แห่ง 
                               2.2.2  โรงส ี    จ านวน    39  แห่ง 
                      2.2.3  ร้านค้า    จ านวน    57  แห่ง 
                      2.2.4  ร้านซ่อมรถ   จ านวน    10   แห่ง 
                      2.2.5  ร้านเชื่อมเหล็ก   จ านวน      1   แห่ง 
                      2.2.6  ฟาร์มหมู    จ านวน      3 แห่ง 
                      2.2.7  ฟาร์มไก่    จ านวน      1   แห่ง 
                      2.2.8   ร้านเสริมสวย   จ านวน      1   แห่ง 
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 สภาพทางสังคม 

          3.1  การศึกษา 
         3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    6    แห่ง 
         3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ านวน    1     แห่ง 
         3.1.3  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  12 แห่ง 
         3.1.4  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน    1 แห่ง 
         3.1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน จ านวน    1 แห่ง 
         3.1.6  ห้องสมุดสาธารณะ   จ านวน    - แห่ง 
 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับที่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

อนุบาล ป. 1 – ป. 6 รวม 

1 โรงเรียนบ้านบุ่ง 35 141 176 

2 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 14 87 101 

3 โรงเรียนบ้านโพนงาม 19 81 100 

4 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า 27 76 103 

5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 18 112 130 

6 โรงเรียนบ้านเปือย 20 71 91 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 43 - 43 

 รวม 176 568 744 

 



 

นอกจาก  7  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแล้ว ยงัมี
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโพนเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านโพนเมือง   
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3.2  สถาบัน และองค์กรทางศาสนา 

         3.2.1  วัด     จ านวน    9      แห่ง 
         3.2.2  ส านักสงฆ์    จ านวน    1 แห่ง 
 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันและองค์กรศาสนา 
 

ล าดับที่ ชื่อวัด 
ตั้งอยู่ 

หมู่ที่ 
เจ้าอาวาส 

1 วัดบ้านโนนกาเล็น 1 พระอธิการฉลาด  อสโม 

2 วัดบ้านโพนเมือง 8 พระวิชาญ  พันเกษราช 

3 วัดน้ าเที่ยง บ้านหนองผือ 6 พระรังสรรค์  

4 วัดบ้านโพนงาม 7 พระปลัดสุพัฒน์ สุภท.โท  

5 วัดบ้านสว่าง 2,10 พระอธิการวิรัตน์  รตนวณ.โณ 

6 วัดบ้านเปือย 3 พระสมุห์บรรจบ  อป.ปกิจ.โจ 

7 วัดบ้านบุ่ง 4 หลวงปูุฟอง 

8 วัดบ้านดอนผึ้ง 5 พระครูสุวัฒน์ 

9 วัดปุาศรีมงคล 12 พระอาจารย์เฉลิม 

10 ส านักสงฆ์บ้านหนองแต้ 9 พระอาจารย์เฉลิม 

 

3.3  สาธารณสุข 



 

         3.3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน        2   แห่ง 
         3.3.2  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน     164    คน 
         3.3.3  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า            ร้อยละ     100 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงพยาบาล         
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

ตั้งอยู่
หมู่ที่ 

อัตราก าลัง จ านวน
คนไข้ 

เฉลี่ย/วัน 

บริการประชาชน
หมู่ที่ จนท.สา

ธารณสุข 
ลูกจ้าง 

1 โพนเมือง 8 4 2 30 1,6,7,8,11 

2 ศรีมงคล 12 5 3 40 2,3,4,5,9,10,12 

 

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         3.4.1  สถานีต ารวจชุมชน      จ านวน     1     แห่ง 
         3.4.2  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   จ านวน     4     รุ่น    128   คน 
         3.4.3  ต ารวจชุมชน     จ านวน     1     รุ่น    120   คน 
         3.2.4  ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน     6     รุ่น    345   คน 
 
  การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
ต าบลโนนกาเล็น ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอส าโรง ประมาณ  3 – 14  กิโลเมตร

หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะทาง 3 กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากอ าเภอระยะทาง  14  กิโลเมตร การคมนาคม
ติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง มีถนนลูกรังติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะช ารุดเสียหาย
ไม่สะดวกในการเดินทาง  การเดินทางสัญจรไปมามีรถยนต์โดยสารประจ าทางผ่าน และส่วนมากจะเดินทาง
ด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

       เส้นทางคมนาคมสายหลัก  จากจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้เส้นทางถนนทางหลวง หมายเลข  
217  สายอุบลราชธานี – วารินช าราบ – กันทรลักษณ์  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร จุดสังเกตเมื่อถึง
โรงพยาบาล ส าโรง   ผ่านมาประมาณ  300 – 400 เมตร  จะถึงจุดกลับรถ  กลับรถแล้วตรงไปประมาณ 
150 เมตร เลี้ยวซ้าย  ทางแยกเข้าหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 8  (จุดสังเกตอู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์ล้างรถ) ตรง
เข้ามาผ่านวัดบ้านโพนเมือง ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร จะถึงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 



 

         ต าบลโนนกาเล็นมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ดังนี้ 
         4.1.1  ถนนลาดยาง    จ านวน    3 สาย 
         4.1.2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  29 สาย 
         4.1.3  ถนนลูกรัง     จ านวน  42 สาย 
        4.1.4  ถนนดิน     จ านวน  35 สาย 
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4.2  การโทรคมนาคม 

         4.2.1  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล   จ านวน   1 แห่ง 
         4.2.2  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  12 แห่ง 
         4.2.3  เสียงตามสาย    จ านวน  13  แห่ง 
         4.2.4  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน  24 แห่ง 
 

4.3  การไฟฟ้า 

        4.3.1  หมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง     จ านวน    12   หมู่บ้าน 
        4.3.2  ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้       จ านวน  1,918  ครัวเรือน 
 

4.4  การประปา 

       ปัจจุบันต าบลโนนกาเล็นได้รับบริการประปาหมู่บ้าน จ านวน  12  หมู่บ้าน 
       4.4.1  ครัวเรือนที่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน  จ านวน 1,918  ครัวเรือน 
       4.4.2  ครัวเรือนที่ไม่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน จ านวน     -    ครัวเรือน 
 

4.5  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

        4.5.1  ฝาย         จ านวน       8   แห่ง 
        4.5.2  บ่อน้ าตื้น        จ านวน   21  แห่ง 
        4.5.3  บ่อโยก          จ านวน   30   แห่ง 
        4.5.4  ประปาหมู่บ้าน             จ านวน   13       แห่ง 
        4.5.5  คลองส่งน้ า     จ านวน    3 แห่ง 
        4.5.6  อ่างเก็บน้ า     จ านวน    2 แห่ง 
        4.5.7  ห้วย/ล าธาร     จ านวน            43   แห่ง 
 

  4.6  ปั๊มน้ ามันหัวจ่าย      
       4.6.1  ปั๊มน้ ามันหัวจ่าย    จ านวน              9   แห่ง 
 

  ข้อมูลอ่ืนๆ 
5.1  ภัยธรรมชาติ   



 

      5.1.1  ฝนแล้ง ตามปกติจะมีฝนทิ้งช่วงเป็นบางปี ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม      
ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มากนัก  บางปีฤดูฝนมาล่าช้า  ท าให้ฤดูกาลท านา  การตกกล้าล่าช้าออกไป  

     5.1.2  น้ าท่วม ต าบลโนนกาเล็น มีพ้ืนที่ติดล าห้วยและพ้ืนที่ลุ่มไม่มากนัก ท าให้ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติน้ าท่วมไม่ค่อยรุนแรง เหมือนต าบลใกล้เคียง 
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5.2  มวลชนจัดตั้ง 

         5.2.1  ชมรมผู้สูงอายุ             จ านวน    904  คน 
         5.2.2  กลุ่มพัฒนาอาชีพ    จ านวน  8  กลุ่ม  272 คน 
         5.2.3  อาสาสมัครชุมชน (อช.)   จ านวน    48 คน 
         5.2.4  อาสาสมัครเยาวชน    จ านวน    10 คน 
         5.2.5  อาสาสมัครแรงงาน    จ านวน     1     คน 
         5.2.6  ชมรมผู้พิการ    จ านวน  279    คน 
 
  ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  (1)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และได้
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 

1) ข้อมูลด้านบุคลากร 
1.1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จ านวน  4  คน  แยกเป็น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวรพจน์  พรรณวิไล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

2 นายสมบัติ    ลาธุลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1)  

3 นายสงค์      ค าแสนราช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2)  

4 นายมนูญ     สืบศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
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1.2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จ านวน  25  คน  แยกเป็น 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญส่ง  บุญชาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส.อบต. หมู่ที่ 10 

2 นายพิเชษฐ์  ปัดถาสาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส.อบต. หมู่ที่  8 

3 จ.ต.พรศักดิ์  พลภักดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. 

4 นายถาวร  พัดทาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  

5 นายวุฒิไกร  เรือนชิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  

6 นายทองดี  อ่างค าหงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  2  

7 นางจรัส  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  2  

8 นายเจริญ  บุตรแวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  

9 นายดวงตา  ภูมรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  

10 นางสมจิตต์  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  

11 นายศักดา พิมพ์โพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  

12 นายวิเชียร  ประดู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  

13 นายเพียร  ทุสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  

14 นายสลาด  ศรีพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  

15 นายพุทธา  วงศ์ค าสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  

16 นายพรมมี  แก้วสง่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  7  



 

17 นายยุติพงษ์  บุญมาง า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  7  

18 นายมังกร  คูลธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  8  

19 นายสมศักดิ์  พรมบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  9  
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20 นายค าภา  มลเทียนอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  9  

21 นายชาลี  เดชอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  10  

22 นายบุญลัด  ปัดถาสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  11  

23 นางสาวกองทรัพย์  แสงใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  11  

24 นายเสมียน  สายเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  12  

25 นายอนุพงษ์  การดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  12  

 

1.3) พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  แบ่งเป็น  4  ส่วนราชการ  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 36 คน 

1.3.1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จ านวน  18  คน  คือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 จ.ต. พรศักดิ์   พลภักดี ปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น 

2 นางจตุพร   จูเกษม รองปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น 

3 นางละออ  มายาดี หัวหน้าส านักงานปลัด รป.ม. การปกครองท้องถิ่น ม.รามค าแหง 

4 นายวิษณุ   ดวงแก้ว นักพัฒนาชุมชน รปศ. การปกครองท้องถิ่น ม.อุบลราชธานี 

5 นางสาวรวินท์นิภา  วงศ์ถิระโชติ บุคลากร รป.ม. การปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 

6 นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เฉลิม
กาญจนา 



 

7 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวตั ิ เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รป.ม. การปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 

8 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการ ปวท. โรงเรียนจ่า
นาวิกโยธิน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

9 นางนัฐพร  ฝุุนเงิน เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 

อนุปริญญา สาขา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม 

10 นางสาวธัญรดา   ประสานวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

ม.อุบลราชธานี 

11 นางสาวจิรัชญา  ธรรมวัต ิ

 

ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 

บธ.บ.การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

12 นางสาวประภัสสร  สายเพ็ชร ผู้ช่วยบุคลากร รปศ. การปกครองท้องถิ่น ม.อุบลราชธานี 

13 นางสาวเนาวรัตน์   ปุณประวัติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

บธ.บ. การบัญช ี ม.ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

14 นายณัฐชัย   พันธ์ลี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

รศ.บ. รัฐศาสตร ์

 

ม.การจัดการ
และเทคโนโลยี
อีสเทิร์น 

15 นางสาวปาริชา  พรรณวิไล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปวส.บริหารธุรกิจ  

สาขาการบัญชี 

ร.ร.โปลีเทคนิค
ภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ 

16 นายบุญเรียน  พัดทาบ พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า 

มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ กศน. อ.
ส าโรง 



 

17 นายธนวัฒน์  ปุณประวัติ พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโพน
เมือง 

18 นายบุญมี  จันทร์เทศ นักการภารโรง ประถมศึกษา รร.บ้านยาง จ.
สุรินทร์ 
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1.3.2) ส่วนการคลัง  จ านวน  7  คน  คือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 นางสาวเพชรรัตน์  ปิ่นอนันต์สกุล หัวหน้าส่วนการคลัง บธ.ม. การ
จัดการทั่วไป
บัญชี 

ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

2 นางสาวเดือนเพ็ญ   จันทวี นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.ม. การ
จัดการทั่วไป 

ม. ราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

3 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา นักวิชาการพัสดุ บธ.บ.การบัญชี ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

4 นางธัญญพัฒน์   โคตรค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 

รปศ. การ
ปกครองท้องถิ่น 

ม.อุบลราชธานี 

5 นายทองอินทร์   กล้าเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

6 นายฐาณัทอัฑฒ์  อมตะเตชะพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.คอมพิว
เตอร์ธุรกิจ 

เทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

7 นางสาวกนกวรรณ  ภูมรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 

ปวส.การบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

 



 

1.3.3) ส่วนโยธา  จ านวน  7   คน  คือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 นายนภสินธุ์    ค าสี ผอ.กองช่าง วทบ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)   

ม. ราชภัฎบุรีรัมย ์
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2 นายยุทธนา   แสงงาม ช่างไฟฟูา ปวช. การไฟฟูา โรงเรียน
เทคโนโลยี
อุบลราชธานี 

3 นายรินทอง   สารีอาจ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานสูบน้ า 

ประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านบุ่ง 

4 นายณรงค์   แสงใส พนักงานสูบน้ า ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้าน
เปือย 

5 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  ปวส. ช่างก าลังไฟฟูา เทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

6 นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

 อนุปริญญา สาขา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 

เทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

7 นายวิจิตร  แสงใส คนงานทั่วไป  

(ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟูา) 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟูา 

ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี  

 

1.3.4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  5  คน  คือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สถาบัน 



 

1 นางสาวสุกัญญา   บุญชาลี ผอ.กองการศึกษา ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุรี 

 

2 นายพลกิตติวัฒน์  เกษมสิริ
อนันต์ 

นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุรี 
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3 นางวิมลรัตน์   พันธ์ลี ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา 

ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร์ 

ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

4 นางชุมจิตร   ไชยพิมพ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดุสิต 

5 นางสาวดารัตน์   ค าดี ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดุสิต 

 

(1) ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

ส่วนราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 
ส่วน

การศึกษาฯ 

ประถมศึกษา 1 - 2 - 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 2 - - - 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) - - - 2 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 1 - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /
ปวท./ 

3 3 1 - 



 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 6 2 3 1 

ปริญญาโท 6 2 - 2 

ปริญญาเอก - - - - 

รวม 18 7 7 5 

-26- 

(2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล รายรับประจ าปีงบประมาณ  2555 – 2558 
 

รายการ 

รายรับ (บาท) 

ปี งปม. 2555 ปี งปม. 2556 ปี งปม. 2557 
ปี งปม. 2558 

(ประมาณการ) 

1. รายได้ภาษีอากร 12,206,245.99 12,089,891.04 829,139.74 1,044,500.00 

2. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 613,002.14 355,458.04 15,145,443.42 17,250,000.00 

3. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,847,330.00 8,902,766.00 12,669,810.00 11,000,000.00 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

153,820.20 345,320.00 167,292.60 180,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 23,820,398.33 21,693,435.08 28,811,685.76 29,474,500.00 

 

รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  –  2558 

หมวด 

รายจ่าย (บาท) 

ปี งปม. 2555 ปี งปม. 2556 ปี งปม. 2557 
ปี งปม. 2558  
(ประมาณการ) 

1. เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้าง

3,361,247.10 4,456,249.92 8,148,438.72 10,301,030.00 



 

ชั่วคราว 

2. ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

9,575,977.57 9,509,161.58 7,914,789.32 10,181,560.00 

3. เงินอุดหนุน 2,640,840.00 2,631,017.75 4,224,025.70 3,290,000.00 

4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

2,691,565.69 2,660,500.00 2,559,100.00 4,575,200.00 
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หมวด 

รายจ่าย ปี งปม. 2558  
(ประมาณการ) 

ปี งปม. 2555 ปี งปม. 2556 ปี งปม. 2557 

5. รายจ่ายอื่น 30,000.00 0.00 1,150,369.20 30,000.00 

6. งบกลาง 2,395,391.00 817,421.00 962,406.00 1,092,945.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 19,642,597.56 20,074,350.25 24,959,128.94 29,470,735.00 

  

ข. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

1)  การรวมกลุ่มของประชาชน จ านวน 48 กลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่นโครงการ คปร.โครงการพักช าระหนี้ 
กองทุนเงินล้าน และเงินสนับสนุนอื่น ๆ ตามกิจกรรม  

2) จุดเด่นของพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนกาเล็น มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอย่างดี 

3) ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้มีการ
พัฒนาศักยภาพด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ   

4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ที่ได้สืบทอดมาแต่ละสมัย มาใช้ 
ด าเนินชีวิตและผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในการท าการเกษตร และเครื่องมือจับสัตว์น้ า ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบล 
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บทท่ี  3 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง  ที่องค์การจะน ามาใช้ในการ

บริหารงานบุคคล  เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน  ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้  การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวก  และรวดเร็ว  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ  เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย  ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการปฏิบัติงาน  มีความถูกต้องมากขึ้น  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ
แนวทางในการปรับปรุงงาน  และการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงาน  และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard)  การบริหารงานบุคคล  นับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์กร  เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์การ 
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไป
จนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมา
ปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น  จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ 
ส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัด  และประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรน าไปใช้ในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนา  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การโอนย้าย  การให้พนักงาน 
และการให้พ้นจากงาน  โดยทั่วไปแล้วการที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น  องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการ พิจารณา 
ประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  ทั้งนี้เพ่ือ
ใช้ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน  โดยองค์กรต้องท าการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน  แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้  

  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๒๙: ๕๓)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับ
ใดระดับหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  จะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ในงานที่ต้องปฏิบัติ  
โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆด้านด้วยกัน  อาทิ  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา  
ค่าใช้จ่าย  หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของ
ปริมาณ  ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ  องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
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วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึง 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  

๒. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  ถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕)  ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ทั้งนี้  เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย  ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ  เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย  มีการท างานปลอดภัย  เพ่ือการบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ   

 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับ  จากการก าหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานขึ้นใช้  ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  การ
สร้างแรงจูงใจ  การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับท่ีควรจะเป็น  มีความชัดเจน  มองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น  และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้  

๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่
มาตรฐาน  ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย  ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความ
มานะพยายาม  ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

๓. ด้านการปรับปรุงงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า  ผลงานที่มี 
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง  ท าให้มองเห็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุมค่าและเป็น 
ประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต  

๔. ด้านการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชา  ใช้ควบคุม
การปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น  ช่วยให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้น  และควบคุมงานได้ดีข้ึน  

๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก  การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น  
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      แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 7 ) 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานทั่วไป 6 ) 

    1.  งานบริหารทั่วไป 
    2.  งานนโยบายและแผน 
    3.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4.  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
    5.  งานสังคมสงเคราะห ์
    6.  งานบริหารงานบุคคล 
    7.  งานกฎหมายและคด ี

ส่วนการคลัง 

(นักบริหารงานคลัง 6 ) 

  1.  งานการเงิน 
  2.  งานบัญชี 
  3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
  4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
  5.  งานธุรการ 

 

กองช่าง 

(ผู้อ านวยการกองช่าง 7) 

)))))))X)X)  ) 

1.   งานก่อสร้าง 
2.  งานออกแบบและควบคุม  
       อาคาร 
3.  งานประสานสาธารณูปโภค 
4.  งานธุรการ 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา 6 ) 

1.  งานบริหารงานการศึกษา 
2.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 6 ) 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานทั่วไป  6 ) 

1.งานบริหารทัว่ไป 2. งานนโยบายและแผน 
3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 

5.  งานบริหารงานบุคคล 

 
- งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง  
  ประกาศ 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานเลือกตั้งและทะเบยีน ขอ้มูล 

    เจ้าพนักงานธุรการ   4 

    ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 

    เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 

    ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

    นักการภารโรง  

    คนงานทั่วไป (ยาม) 

    คนงานทั่วไป (คนครัว) 

    พนักงานขับรถยนต ์

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานวิชาการและแผนงาน 
- งานงบประมาณ 

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
         และแผน  3-5 / ว 

    ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วิเคราะห ์ฯ 

-  งานศูนย์เยาวชน 
-  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 

-  งานศูนยว์ัฒนธรรม 
-  งานขอ้มูล 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
    และผู้พกิาร 
-  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
    ด าเนินการ 

นักพัฒนาชุมชน  4 

ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน 

 

   นักพัฒนาชุมชน 4 

-งานป้องกันและบรรเทา

อันตรายจากอุทกภยั วาตภยั 
-งานช่วยเหลอืสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย 

 เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ 

 ผู้ช่วยเจา้หน้าทีป่้องกันและ    
     บรรเทาสาธารณภยั 

 

- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานสิทธิสวัสดิการขา้ราชการและ

ลูกจ้าง 

    บุคลากร  5 

     ผู้ช่วยบุคลากร 

6.  งานกฎหมายและคดี 

 

- งานด้านนิติกร 
- งานเกี่ยวกับการตราขอ้บัญญัติ 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ    

 นิติกร 3-5 / 6 ว 



 
 

 

ระดับ 7 7 ว 6 5 4 3 2 1 
จ านวน 1 - 1 2 5 1 - - 
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ส านักงานปลัด 
  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติ
และข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อ
พิพาทต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งหมด  การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น  6  งาน  คือ 

1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความผิดชอบ  ดังนี้ 
 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานอาคารสถานที่ 
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภา อบต. 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
 - รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ 
 - งานอ านวยการและประสานราชการ 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
 - งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 - งานชุมชนสัมพันธ์ 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 
 - งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานนโยบายและแผน  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

 - งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
 - งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
 - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 - งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
 - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
 - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 
 - งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานปูองกันสาธารณภัย 
 - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
 - งานกู้ภัย 
 

5. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  งานการวางแผนอัตราก าลังคน 
 - งานการสรรหาบุคลากร 
 - งานการเลื่อนต าแหน่ง/แต่งตั้ง 
 - งานการพัฒนาบุคลากร 
 - งานระบบสวัสดิการ 
 - งานระบบจริยธรรมและวินัย 
 

6. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 - งานสวัสดิการสังคม 
 - งานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนการคลัง 

(นักบริหารงานคลัง  6 ) 

1. งานบริหารงาน

คลัง 

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานการเงินและบัญชี 

   นักวิชาการเงินและบัญชี  5  

   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงินและ

บัญชี 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   นักวิชาการพัสดุ  3 

   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

-  งานผลประโยชน ์

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4 /5 

 



 
ระดับ 7 7 ว 6ว 5 4 3 2 1 
จ านวน - - 1 - - 1 - - 
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กองคลัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน 

การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน  งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน 
งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  เงินสะสม  งานจัดท าบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย  งานจัดเก็บ
รายได้และพัฒนารายได้  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและ
การรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดย
แบ่งงานหลักภายในออกเป็น 2 งาน  ประกอบด้วย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปี 
 - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน 
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อ่ืน ๆ 
 - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า 
 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 - งานการน าส่งเงินรายได้ 

  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  7 ) 

1.  ก่อสร้าง 

 

2.  งานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร  

       อาคาร 

 

3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

 

 -  งานวิศวกรรม 

-  งานข้อมูลก่อสร้าง 

 ผู้อ านวยการกองช่าง  7 

 นายช่างโยธา  6ว 

 ช่างไฟฟ้า 1-3 / 4  

    

 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 ผู้อ านวยการกองช่าง  7 

 นายช่างโยธา  6ว 

 ช่างไฟฟ้า 1-3 / 4  

 

-  งานสาธารณูปโภค    

    เจ้าหน้าที่การประปา 1-3/4 

    ลูกจ้างประจ า  

    พนักงานสูบน้ า 

    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 



 
ระดับ 7 7 ว 6ว 5 4 3 2 1 
จ านวน 1 - 1 - - 1 - - 
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กองช่าง 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบงานก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม  เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บ
รักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการแบ่งงานหลักภายในออกเป็น  3  งาน  ประกอบด้วย  
 1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
  - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 
  - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
  - งานธุรการประจ าส่วนโยธา 
  - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  - งานจัดท าบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
  - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

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

 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ า 
  - งานจัดตกแต่งสถานที่  
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โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 7 7 ว 6ว 5 4 3 2 1 

1.  งานบริหารงาน

การศึกษา 

 

2.  งานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

3.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 
-  งานข้อมูล 

-  งานประสานกิจกรรม 

-  งานส่งเสริมการศึกษา 
 

     นักวิชาการศึกษา  4 

 

 

-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 

-  งานวิชาการและส่งเสริมการ

พัฒนาการเด็ก 

-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  งานติดตามและประเมินผล 

 

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย 

-  งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

-  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
 

    นักวิชาการศึกษา 4 

 

หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา  6 ) 



 
จ านวน - - 1 - 1 - - - 
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ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณา  ก าหนดนโยบาย  แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่
การศึกษาและ  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ที่เก่ียวข้อง  และแบ่งงานหลักภายในออกเป็น  3 งาน  ประกอบด้วย  ดังนี้  

 1. งานบริหารงานการศึกษา 
             - งานบริหารวิชาการ 
               - งานนิเทศการศึกษา 
               - งานนิเทศการศึกษา 
               - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 

2. งานศูนย์พัฒนาเด็ก 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 

-  งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก 

-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  งานติดตามและประเมินผล 
 

 3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
           - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
          - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
         - งานสันทนาการ   
         - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
  

แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา  โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล  3  ปี  เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จาก
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  ปัญหาความต้องการท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ท าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล  3  ปี  เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบ
การท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน  มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการเป็นระยะเวลา  3  ปี  และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือที่กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  
พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนสามปี 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผน 
3 ปี  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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แนวทางการด าเนินงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 
7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไปนี้  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 - 2560 
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ินอนุมัติ 
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี  ต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในชั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ  รายจ่าย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
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  เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ  ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสาม
ประเภท  คือ          
    - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ  มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ  และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยัง
จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสามปี  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
น าเสนอท่ีประชุม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
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  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้น  ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน  ที่ประชุมตามข้อ 1  จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  การ
จัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ  ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ  เพราะใน
การจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิ เคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคอีกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี  โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเปูาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์ 
งบประมาณระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์  ต่อไป 
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  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ต่อไป 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนา 3 ปี 
  การจัดท าแผนสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย  เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึ กษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6   
ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย  
  
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้  
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสองให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง  อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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บทท่ี  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก   
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาคราชการ  และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่   รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึก
ในการให้บริการประชาชน  ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 

  ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  
กฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550  และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ
ท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  

  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
  1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือ
นอกสถานที่ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
   1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
   1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 
   1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
   1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่
ตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่ งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่
ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มี
ลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไป



 

แล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชี
และน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
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  2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
  "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
  "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่
ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดย
ปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็
ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็ น
ความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
  "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา  มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
  3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  "ผู้อ่ืน"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
  "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น 
  4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่
นั้นจะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ ายคิดเป็นโจร  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้ อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใด
ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 
3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดหรือปฏิบัติละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจ
จ าคุกและยึดทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  



 

ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

-48- 
 

  ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  
กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะ
ออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหาร
จัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้ นตอนเปิดเผยไว้  
ณ  ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได ้
  -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
  -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วน
ราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณา
เห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการ
นั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มี
หน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  
หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมี



 

ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็น 
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  -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการ
ประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  
มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วน
ราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และ
ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พ.ศ.  2558 

   ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  
พ.ศ.  2558 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  



 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
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  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  พ.ศ.2558 

  ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  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  พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   



 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็น  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง  ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
ข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้  ดังนี้ 
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 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่ งมั่น  แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 

 ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 

 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 



 

  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็   
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
  1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และ
มีความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
  7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
  9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้   มิติการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  และมิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
รองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน  และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของ
ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดย
เป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝุาย  รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความ
เท่าเทียม  และมีมาตรฐานเดียวกัน  และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่ วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน  และหน่วยงาน
ภาครัฐ  ดังนี้ 
 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  และ
กระบวนการท างานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานของรัฐ 
  2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว 
  3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
  4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
  5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
  2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใส  ที่แสดงให้เห็น
ถึงข้ันตอนการด าเนินการ  ที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้  ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 



 

  3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
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  4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมิน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 

  5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ   และสามารถ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

  การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส  ด้านการบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 
  1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
และการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม  โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ   การ
เลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

  1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
  2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
  3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
  4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
  5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 

  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผย  การตรวจสอบได้  และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 



 

  การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  โดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร  และขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 
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การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระ  การให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตาม  และประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
  ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
  1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
  3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ 
  4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผย
และการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้ อมูล
ข่าวสาร  การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 

  กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  
งบประมาณความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

  1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล  และส่วนงานภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจาก
ผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชน  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการ



 

ตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน – หลัง หรือการให้การบริการที่
เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  
ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
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วิธีการประเมิน 
  จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้   ว่ามีหรือไม่มีการ
ให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
  2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน – หลัง 
 

  การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการ
จัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการ
ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของ
ราชการ  และจริยธรรมของหน่วยงาน  รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียร
ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
และยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการ  ให้คุณ  ให้โทษ  
และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 

  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 

  การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน 
  1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
  2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 

  ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ให้เป็นที่
รับทราบโดยทั่วไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 



 

  1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การ
จัดท ารายงานผลการประเมิน  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
  2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้เป็นที่รับรู้
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 

  1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการ
เพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  
Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ 
(Quality Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการ
สามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
  2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตาม
ก าหนดการโครงการ  ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
  3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - 
Control)  การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control)  ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การ
ควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคาร  และที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็น
ปัจจัยน าเข้าของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
  5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  
การควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ  โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  
วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 
 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 



 

  ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณา
ได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
  1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็น
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือ
เป็นหัวใจส าคัญของโครงการ  หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท า
โครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้
โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
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2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการ
โดยการเสนอแนะเทคนิค  วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ลงไปได้มาก  ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ 

  3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่
เป็นการจับผิดเพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึ งผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  
เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
กระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

  4.  ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการ
ควบคุมไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของ
เหตุการณ์ที่เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

  5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและ
ควบคุมนั้น  ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถ
จัดหามาตรการในการปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจ
ก่อให้เกดิปัญหาการลักลอบตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

  6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  
โดยปกติโครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็ น
นามธรรมสูง  เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือ
แม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์  และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  
เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุม  เป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการ
บริหารและกระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การ
ติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  
กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมี
การติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
 



 

  
 
 
 
 


