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ค าน า 
 

ตามบทบาทภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550  พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี  มท  0892.4/ว  435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2548  ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารงาน  และปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ  
นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  จึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเปูาหมายในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งช้ีว่ากระบวนการวิธีการ
จัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  ส่วนท่ี  3  เรื่อง  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา 66 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบล  ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และ
มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนี้ 
  1. จัดให้มี  และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร 
 

  ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี  มท  0892.4/ว  435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2548  ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ  โดย
จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งช้ีว่า
กระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์
หรือไม่  เพียงใด 

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งในการท างานท้ังกับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จัดท าขึ้นไว้เพื่อจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็น
ระบบและครบถ้วน 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
 เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมีจุดเริ่มต้นและส้ินสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานท่ีซับซ้อน  มีหลายข้ันตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน 

 



วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าท่ีของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรือจุดส าเร็จของการท างาน
ของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด  และเพื่อใช้
มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า  การท างานในจุดนั้น ๆ  ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง  ซึ่งย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการได้  และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ  มากยิ่งขึ้น  เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าท่ีมีจุดวัดความส าเร็จท่ีแน่นอน
เด่นชัด  หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
  1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
  2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันต าแหน่งงาน 
  3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
  4. การก าหนดหน้าท่ีการงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
  5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
  8. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
  9. การวางแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
  10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอน  และสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายข้ึน 
  11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน  เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
  12. ท าใหอ้งค์กรสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
  13. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
  14. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
  15. เกิดระบบการบริหารงานโดยมีส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชากับพนักงาน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  1. ได้รับทราบภาระหน้าท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นท้ังตอนท่ีเข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
  3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
  4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
  6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
  7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ท างานด้วยความสบายใจ 
  8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าท่ีของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
  9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อน ามารปรับปรุงงานได้  
  10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
  11. มีข้ันตอนในการท างานท่ีแน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายข้ึน 
  12. รู้จักวางแผนการท างานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
  13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายข้ึน 
  16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
  17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะมีส่ิงท่ีอ้างอิง 
  18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 
  19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานท าอะไร  เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
  20. ได้รับรู้ว่างานท่ีตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร  เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีช่ือย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  โดยยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  

(ปัจจุบัน  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 255๙  มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น 5,33๔ แหง่) 
 

รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละสองคน  ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน  และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละสามคน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58)  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  1  คน  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า  
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา 67  ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัด 
    ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68  ดังนี้ 
   - ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   - ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   - การท่องเท่ียว 
   - การผังเมือง 

 

 

 

 

 

 



อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16  ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจดัให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด  ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนท่ี 3 เรื่องอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66  ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม"  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรอบภาระหน้าท่ีหลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540  ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ย่อมมีหน้าท่ี
บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม
ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีตน  เพื่อการส่งเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น  กรอบภาระหน้าท่ีของ อบต. จึงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ)  ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ )  ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาต าบล  และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537  โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องท า และอาจท า 
       1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
       2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 
และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
       3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)อาจท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ ์
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 



   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเท่ียว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

ประวัติความเป็นมา  

            องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ท่ีท าการขณะนั้นต้ังอยู่ท่ีว่าการอ าเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๔๒  หลังจากนั้นได้ย้ายท่ี
ท าการมาอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อมาพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปล่ียนระบบการบริหารงานจากประธานกรรมการบริหาร มาเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนมีบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้มีการย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๒ 
บ้านล าร้อง ต่อมาก็ได้ย้ายท่ีท าการมายังส านักงานแขวงการทางตากอ าเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๕๑ และต่อมาได้ย้ายท่ี
ท าการมาอยู่ท่ี ณ เลขท่ี ๔๓๓ หมู่ท่ี ๒ ถนนสายแม่สอด-แม่สะเรียง ๑๐๕ จนถงึปัจจุบัน   

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 ๑.๑. ท่ีต้ัง  อยูํแนวบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย ทิศตะวันออก ของอ าเภอทําสองยาง 
 ๑.๒ เนื้อที่   มีประมาณ   ๒๓๗.๗๔  ตารางกิโลเมตร  (๑๘๘,๙๒๒.๒๕ ไรํ)  

๑.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตํอกับ  ต าบลแมํอุสุ อ าเภอทําสองยาง     จังหวัดตาก 
ทิศใต๎  ติดตํอกับ  ต าบลแมํหละ อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  ต าบลแมํต่ืน อ าเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหมํ 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ  ประเทศสหภาพพมํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีราบสูงเชิงเขา  มีท่ีราบเล็กน๎อยตามริมแมํน้ า  และตาม 
    หุบเขาพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง 
    ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย  ทอดยาวจากเหนือจดใต๎ตลอด 
    แมํน้ า มีแมํน้ าเมย  กั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมํา 
 ๑.๕ เขตการปกครอง/ประชากร 

ประชากร ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยง (ชาวปะกะญอ)   มีจ านวนครัวเรือน
รวมท้ังหมด ๓,๔๐๙ หลังคาเรือน แยกเป็นชาย ๔,๘๖๙ คน หญิง ๔,๔๙๗ คน รวมประชากรท้ังหมด ๙,๓๖๖ คน มี
ความหนาแนํนของประชากรตํอพื้นท่ีท้ังหมดเฉล่ีย ๓๙ คน/ตารางกิโลเมตร 

 

ประชากรสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 

หมูํท่ี 
 

ช่ือหมูํบ๎าน 
พื้นท่ี 

ตร.กม. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

บ๎านใหมํ 
บ๎านล าร๎อง 
บ๎านแมํต๎อคี 
บ๎านแบรอทะ 
บ๎านห๎วยปูแกง 
บ๎านขุนห๎วยแมํต๎าน 
บ๎านแมํโพ 
บ๎านแกลมือโจะ 
บ๎านทํุงถ้ า 
บ๎านทํุงนาสูง 

๑๙.๓๗ 
๒๓.๔๒ 
๒๕.๓๔ 
๓๐.๐๑ 
๒๗.๘๘ 
๑๖.๓๗ 
๒๙.๒๖ 
๓๖.๔๐ 
๑๘.๗๔ 
๑๔.๐๔ 

๔๖๕ 
๗๗ 

๕๗๖ 
๕๙๕ 
๓๗๓ 
๕๐๑ 
๔๘๖ 
๖๘๔ 
๖๐๐ 
๕๑๒ 

๔๑๗ 
๗๘ 

๔๗๗ 
๕๘๔ 
๓๗๓ 
๔๓๘ 
๔๖๙ 
๖๑๕ 
๕๘๙ 
๔๕๗ 

๘๘๒ 
๑๕๕ 

๑,๐๕๓ 
๑,๑๗๙ 
๗๔๖ 
๙๓๙ 
๙๕๕ 

๑,๒๙๙ 
๑,๑๘๙ 
๙๖๙ 

๓๖๑ 
๑๑๘ 
๓๓๓ 
๓๒๘ 
๓๕๖ 
๔๔๐ 
๔๑๘ 
๔๔๖ 
๓๑๕ 
๒๙๔ 

 

รวม ๒๓๗.๗๔ ๔,๘๓๕ ๔,๔๘๒ ๙,๓๑๗ ๓,๓๘๑  
(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

๑.๖ สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีต าบลแมํต๎านต้ังอยูํในบริเวณรํองมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ได๎รับอิทธิพลจากทะเลอัน
ดามัน สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน ฝนตกชุกเกือบท้ังปี ท าให๎ลักษณะภูมิอากาศมีด๎วยกัน ๓ ฤดู คือ 

- ฤดูร๎อน เริ่มต้ังแตํเดือนมีนาคม-เมษายน ร๎อนมากในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉล่ียอยูํ
ระหวําง  ๓๕-๔๒  องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน เริ่มต้ังแตํเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคมอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยูํ
ระหวําง  ๒๕-๓๐  องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม เนื่องจาก
อยูํในพื้นท่ีปุาสมบูรณ์และปุาต๎นน้ า  พื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงอากาศจึงหนาวเย็นมาก  อุณหภูมิ
โดยเฉล่ียอยูํระหวําง  ๑๒-๒๒  องศาเซลเซียส 

* ปริมาณน้ าฝนรวมโดยเฉลี่ย ๑,๖๗๐ มิลลิเมตรตํอปี 
 

 
 



๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เกษตรกรรม พื้นท่ีการเกษตรท้ังส้ิน ๑๔,๐๓๖ ไรํ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ข๎าวไรํ ข๎าวโพด มัน
ส าปะหลัง เป็นต๎น นอกจากนี้ยังการเล้ียงสัตว์ โดยมีสามารถแสดงการแบํงพื้นท่ีตามสภาพการใช๎งาน ดังนี้ 
 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ท าการเกษตรเขตต าบลแม่ต้าน  
 

ประเภทผลผลิต ครัวเรือน (หลัง) จ านวนแปลง (แปลง) พื้นท่ี (ไรํ) หมายเหตุ 
ข๎าว ๑,๐๖๖ ๑,๑๕๗ ๑๐,๙๐๙  

ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ ๕๕๖ ๕๘๑ ๘,๙๘๒  
มันส าปะหลัง ๕๒ ๕๗ ๕๔๔  

ไม๎ผล ๕๘ ๕๘ ๕๐๘  
ไม๎ยืนต๎น ๓๒ ๓๒ ๒๕๐  
พืชผักตําง ๑๒ ๑๒ ๗๔  

รวม ๑,๗๗๖ ๑,๘๙๗ ๒๑,๒๖๗  
(ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

๒.๒ ปศุสัตว์ ตารางแสดงสัตว์เล้ียงเรียงตามล าดับในเขตต าบลแมํต๎าน 
 

ชื่อหมูํบ๎าน 
จ านวน
ราย 

ประเภทสัตว์เลี้ยง 
ช๎าง 
(ตัว) 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สุกรพ้ืนเมือง 
(ตัว) 

ไกํพ้ืนเมือง 
(ตัว) 

เป็ดเทศ 
(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

หมูํที่ ๑ บ๎านใหมํ - - - - - - - - - - 
หมูํที่ ๒ บ๎านล าร๎อง ๒๔๕ - ๗๐ - ๓๗ ๑๖ ๑๐ ๓๐ ๔๕ ๘ 
หมูํที่ ๓ บ๎านแมํต๎อคี ๕๙ ๖ ๒๑๘ ๘๐ ๔ ๑๑๕ ๕๓๔ ๒ ๖๒ ๓๕ 
หมูํที่ ๔ บ๎านแบรอทะ ๑๗ - ๘๐ ๒๒ - ๕๓ ๑๔ - - - 
หมูํที่ ๕ บ๎านห๎วยปูแกง ๓๐ ๑ - - - ๗๖ ๓๐๔ ๑๐ ๔๒ ๖ 
หมูํที่ ๖ บ๎านขุนห๎วยฯ - - - - - - - - - - 
หมูํที่ ๗ บ๎านแมํโพ - - - - - - - - - - 
หมูํที่ ๘ บ๎านแกลมือโจะ - - - - - - - - - - 
หมูํที่ ๙ บ๎านทุํงถ้ า ๒๓ ๑ ๑๐ ๒๐ ๒๑ ๓๙ ๕๖๕ - ๑๕ ๙ 
หมูํที่ ๑๐ บ๎านทุํงนาสูง - - - - - - - - - - 

รวม ๓๗๔ ๘ ๓๗๘ ๑๒๒ ๖๒ ๒๘๓ ๑,๔๒๗ ๔๒ ๑๖๔ ๕๘ 
(ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

 

๒.๓ ผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล ได๎แกํ น้ าผ้ึงแท๎เดือนห๎า ราคาขายปลีกขวดละ ๑๘๐  บาท 
๒.๔ สถานท่ีทํองเท่ียวส าคัญ ๑. ศาลเจ๎าพํอโมกขละ ต้ังอยูํ หมูํท่ี ๒ บ๎านล าร๎องเป็นสถานท่ีศักดิสิทธิ์ 

และเคารพสักการะของชาวต าบลแมํต๎านและอ าเภอทําสองยาง. 
 ๒. เมืองเกําห๎วยลึก ต้ังอยูํ หมูํท่ี ๒ บ๎านล าร๎อง สันนิฐานวําอยูํในสมัย

สุโขทัย มีแนวเนินดินและคูเมืองโบราณอยูํบริเวณพระธาตุ.  
 
 



๒.๕ หนํวยงานอื่นๆ  - หนํวยงานของรัฐ  ๗ แหํง - ธนาคาร  - แหํง 
- รีสอร์ท  ๓ แหํง - ปั๊มน้ ามัน (ขนาดเล็ก)   ๒ แหํง 

 - โรงสี   - แหํง - ปั๊มน้ ามัน (ขนาดใหญํ)  ๑ แหํง 
- ร๎านค๎าขนาดใหญํ ๓ แหํง - โรงงาน         ๑ แหํง 

๒.๖ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ๑. หมูํท่ี ๓ บ๎านแมํต๎อคี  ๕. หมูํท่ี ๗ บ๎านแมํโพ 
       ๒. หมูํท่ี ๔ บ๎านแบรอทะ ๖. หมูํท่ี ๘        บ๎านแกละมื่อโจะ 
       ๓. หมูํท่ี ๕ บ๎านห๎วยปูแกง ๗. หมูํท่ี ๙ บ๎านทํุงถ้ า 
       ๔. หมูํท่ี ๖ บ๎านขุนห๎วยแมํต๎าน ๘. หมูํท่ี ๑๐ บ๎านทํุงนาสูง 
๓.  สภาพสังคม 
 ๓.๑ การศึกษา  สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู๎ ดังนี ้
    - โรงเรียนประถมศึกษา      ๔ แหํง 
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา      - แหํง 
    - ห๎องเรียนเคล่ือนท่ี     ๑ แหํง 
    - ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนชาวไทยภูเขาแมํฟูาหลวง (ศศช.) ๑๑ แหํง 
    - ท่ีอํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน     ๖ แหํง 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๑ แหํง 
  ๓.๒ ประชากรท่ีได๎รับเบี้ยยังชีพ - จ านวนคนพิการที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ     ๖๒ คน 
     - จ านวนท่ีสูงอายุท่ีได๎รับเบี้ยยังชีพ   ๕๒๐ คน 
 ๓.๓ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ มีประเพณี
วัฒนธรรมแบบภาคเหนือและประเพณีท๎องถิ่น 

- สถานท่ีส าคัญทางศาสนา - ส านักสงฆ์ ๑๒ แหํง - มัสยิด      - แหํง 
    - โบสถ์คริสต์  ๗ แหํง - อื่นๆ      - แหํง 
- ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น ๑. ประเพณีสักการะศาลเจ๎าพํอโมกขละ 

      ๒. ประเพณีท าบุญขึ้นพระธาตุห๎วยลึก (วันน้ าทิพย์)  
๓. ประเพณีปีใหมํปะกะญอ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๓.๔ สาธารณสุข จากสภาพพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นปุาดิบช้ืน ท าให๎มีโรคติดตํอท่ีน าเช้ือโดยยุงอยูํหลายชนิด ได๎แกํ 
ไข๎มาลาเรีย ไข๎เลือดออก ฯลฯ นอกจากนี้สภาพพื้นท่ีท่ีเอื้อตํอการเพาะพันธุ์ อีกท้ังยังมีการแพรํระบาดเข๎ามาทาง
ประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วย 
  - โรงพยาบาลของรัฐ    ๑ แหํง (รพ.อ.ทําสองยาง) 
  - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมูํบ๎าน  ๑ แหํง สาธารณสุข อ.ทําสองยาง) 
  - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน   ๑ แหํง 
  - ศูนย์มาลาเรียโพส    ๖ แหํง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสหมูํท่ีต าบลแมํต๎าน) ๑๙๘ คน 
  - อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ ๓๐ ยังไมํครบทุกหมูํบ๎านโดยเฉพาะหมูํบ๎านบนพื้นท่ีสูง 

๓.๕ พฤติกรรมสุขภาพต าบลแมํต๎าน ประจ าปี ๒๕๕๙ (ข๎อมูลจาก รพ.อ.ทําสองยางประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙) 
ตาราง แสดงจ านวนและอัตราปุวยของโรคติดเช้ือท่ีส าคัญท่ีเข๎ารักษาในโรงพยาบาลทําสองยาง ปี ๒๕๕๙ 
หมูํบ๎าน จ านวน หัดและหัดโรคแทรก ไข๎เลือดออก ไข๎หวัดใหญํ 

  ประชากร ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย 
หมูท่ีํ ๑ ๒๕๑๙ ๔ ๑๕๘.๗๙ ๑๗ ๖๗๔.๘๗ ๖ ๒๓๘.๑๘ 
หมูท่ีํ ๒ ๑๗๐๓ ๗ ๔๑๑.๐๓ ๗ ๔๑๑.๐๓ ๓ ๑๗๖.๑๕ 
หมูท่ีํ ๓ ๖๗๔ ๑ ๑๔๘.๓๖   ๐   ๐ 
หมูท่ีํ ๔ ๘๙๒ ๒ ๒๒๔.๒๑   ๐ ๑ ๑๑๒.๑ 
หมูท่ีํ ๕ ๙๐๑ ๖ ๖๖๕.๙๒   ๐   ๐ 
หมูท่ีํ ๖ ๑๑๑๓ ๒ ๑๗๙.๖๙ ๑ ๘๙.๘๔   ๐ 
หมูท่ีํ ๗ ๑๑๓๔ ๒ ๑๗๖.๓๖   ๐ ๑ ๘๘.๑๘ 
หมูท่ีํ ๘ ๑๐๔๗ ๒ ๑๙๑.๐๒   ๐   ๐ 
หมูท่ีํ ๙ ๔๓๒ ๕ ๑๑๕๗.๔   ๐   ๐ 

หมูท่ีํ ๑๐ ๔๕๑ ๐ ๐   ๐   ๐ 
อัตราปุวย ๑๐ หมูบํ๎าน ๑๐๘๖๖ ๓๑ ๒๗๖.๐๙ ๒๕ ๒๓๐.๐๗ ๑๑ ๓๖.๘๑ 

 

 

จากตาราง หมูํบ๎านท่ีพบอัตราปุวยตํอแสนประชากร ของโรค ๕ อันดับแรก และโรคท่ีต๎องให๎ความส าคัญ 
ได๎แกํ 
                         -  โรคอุจจาระรํวง พบมากท่ี หมูํท่ี ๙  รองลงมาเป็นหมูํท่ี  ๔ และหมูํท่ี ๘ ตามล าดับ 
                          -  โรคมาลาเรีย    พบมากท่ี หมูํท่ี ๙  รองลงมาเป็นหมูํท่ี  ๗ และหมูํท่ี ๘ ตามล าดับ 
                         -  โรคไข๎ไมํทราบสาเหตุ พบมากท่ีหมูท่ีํ ๔ รองลงมาเป็นหมูํท่ี ๘ และหมูท่ีํ ๗ ตามล าดับ 
                         -  โรคตาแดง   พบมากหมูํท่ี ๙  รองลงมาเป็นหมูํท่ี  ๘ และหมูท่ีํ ๓ ตามล าดับ 
                          -  โรคปอดบวม    พบมากท่ี หมูํท่ี ๑๐  รองลงมาเป็นหมูํท่ี  ๔ และหมูํท่ี ๙ ตามล าดับ 
                          -  โรคหัดและหัดโรคแทรก    พบมากท่ี หมูํท่ี ๕ รองลงมาเป็นหมูํท่ี ๙  

               -  โรคไข๎เลือดออก พบท่ี หมูํท่ี ๖ เพียง ๑ คน  
-  โรคไข๎หวัดใหญํ ในปี ๒๕๕๖ เป็นโรคไข๎หวัดใหญํประจ าฤดูกาล ต้ังแตํ ๑ มกราคม 

๒๕๕๖ – ปัจจุบนั โรงพยาบาลยังไมํพบผ๎ูปุวยไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ใหมํ  



ตาราง แสดงจ านวนผ๎ูปุวยท่ีได๎รับการขึ้นทะเบียนผ๎ูปุวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
โรค ๑. ความดันโลหิตสูง ๒. เบาหวาน รวม 

จ านวน ( ราย ) ๒๐ ๕ ๒๕ 
 

ตาราง แสดงอัตราภาวะโภชนาการในเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน 
หมู ํ เด็กไทย น้ าหนักปกติ ร๎อยละ ตํางด๎าว น้ าหนักปกติ ร๎อยละ 

๑ ๖๘ ๔๙ ๗๒.๑ ๒๕ ๑๐ ๔๐ 
๒ ๔๔ ๓๗ ๘๔ ๓ ๑ ๓๓.๓ 
๕ ๖๖ ๒๙ ๔๓.๙ ๐ ๐ ๐ 
๖ ๖๑ ๔๓ ๗๐.๔ ๓ ๐ ๐ 
๗ ๗๖ ๔๕ ๕๙.๒ ๒ ๐ ๐ 

๘ ๘๕ ๕๗ ๖๗.๑ ๒๕ ๑๓ ๕๒ 
๙ ๔๗ ๑๖ ๓๔.๑ ๑๑ ๕ ๔๕.๔ 

รวม ๔๔๗ ๒๗๖ ๖๑.๔ ๖๙ ๒๙ ๒๔.๒ 
พบวํา อัตราภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติในเด็กอายุ ๐- ๗๒ เดือนหมูํท่ี ๑ มากท่ีสุดร๎อยละ 

๗๒.๑ รองลงมาเป็น หมูํท่ี ๖ ร๎อยละ ๗๐.๔ น๎อยท่ีสุด หมูํท่ี ๙ ร๎อยละ ๓๔.๑ พบวําอัตราภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
ปกติในเด็กตํางด๎าว หมูํท่ี ๘ มีจ านวนมากท่ีสุด ร๎อยละ๕๒ รองลงมาเป็น หมูํท่ี ๙  ร๎อยละ ๔๕.๔ น๎อยท่ีสุด หมูํท่ี ๒ 
ร๎อยละ ๓๓.๓ 

การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค 
ตาราง แสดงอัตราความคลอบคลุมของการได๎รับวัคซีน ในเด็กอายุ ๗๒ เดือน 
หมู ํ เด็กไทย ผลงาน ร๎อยละ ตํางด๎าว ผลงาน ร๎อยละ 

๑ ๕๗ ๓๘ ๖๖.๖ ๒๕ ๑๒ ๔๘ 

๒ ๒๕ ๑๗ ๖๘ ๑ ๑ ๑๐๐ 
๕ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖ ๕ ๒ ๔๐ 
๗ ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๖ ๖ ๑๐๐ 
๘ ๒๙ ๒๘ ๙๖.๕ ๑๐ ๙ ๙๐ 

๙ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓ ๒๒ ๑๓ ๕๙ 
รวม ๒๑๘ ๑๖๗ ๘๘.๕ ๖๙ ๔๓ ๗๒.๘ 

            จากตาราง พบวํา อัตราความคลอบคลุมของการได๎รับวัคซีนในเด็กอายุ ๗๒ เดือน หมูํท่ี ๕, หมูท่ีํ  
๗ มากท่ีสุดร๎อยละ ๑๐๐ รองลงมา หมูํท่ี ๘ ร๎อยละ ๙๖.๕ น๎อยท่ีสุด หมูํท่ี ๑ ร๎อยละ ๖๖.๖ และอัตราความ
ครอบคลุมของการได๎รับวัคซีน เด็กตํางด๎าว หมูํท่ี ๒, หมูํท่ี ๖ มีจ านวนมากท่ีสุด ร๎อยละ ๑๐๐ รองลงมา หมูํท่ี ๘ ร๎อย
ละ ๙๐ น๎อยท่ีสุด หมูํท่ี ๖ ร๎อยละ ๔๐ 
 
 
 



๔.  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ๔.๑ การคมนาคม พื้นท่ีหมูํบ๎านอาศัยการเดินทางเท๎าเป็นหลัก การคมนาคมขนสํงตํางๆ เป็นไปด๎วยความ
ยากล าบาก สํงผลให๎การพัฒนาด๎านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเป็นไปอยํางลําช๎า สภาพความเป็นอยูํของประชากร
สํวนใหญํจึงยากจน การสร๎างทางคมนาคมท่ีส าคัญเพื่อให๎มีการติดตํอระหวํางหมูํบ๎านตํางๆ และสํงผลผลิตออกสํูตลาด 
แตํยังไมํสามารถด าเนินการได๎ท่ัวถึงทุกหมูํบ๎าน เนื่องจากบางพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง 

- จ านวนเส๎นทางคมนาคม/จราจร 
  - ถนนลูกรัง  ๑๐ สาย รวมระยะทางประมาณ ๗๑.๘๕ กิโลเมตร 
  - ถนนคอนกรีต  ๑๑ สาย รวมระยะทางประมาณ ๒๕.๒๖ กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง  ๑ สาย รวมระยะทางประมาณ ๐.๑๒ กิโลเมตร 
  - ถนนท่ีเช่ือมตํอกับ อปท.อื่น   ๑ สาย รวมระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร 
  - สะพานคอนกรีต ๖ แหํง - สะพานไม๎  ๔ แหํง 
  

๔.๒ การโทรคมนาคมและส่ือสาร - ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แหํง 
     - อินเตอร์เน็ตต าบล   ๑ แหํง 
     - หอกระจายขําว    ๙ แหํง 
     - โทรศัพท์สาธารณะ   - แหํง 
 

 ๔.๓ การไฟฟูาสาธารณะ หมูํบ๎านท่ีมีไฟฟูาใช๎ จ านวน ๕  หมูํบ๎าน เป็นหมูํบ๎านท่ีอยูํติดกับถนนสายหลัก สํวน
หมูํบ๎านท่ีอยูํบนพื้นท่ีสูงอีกจ านวน ๕ หมูํบ๎าน จ าเป็นต๎องใช๎ไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลําเชลล์)  
     - จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช๎รวมท้ัง ๒ ประเภท 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช๎  ๑,๖๙๓ ครัวเรือน 
     - จ านวนครัวเรือนท่ีไมํมีไฟฟูาใช๎  ๑,๖๘๘ ครัวเรือน 
 

 ๔.๔ แหลํงน้ าธรรมชาติ - แมํน้ าเมย  กั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับสหภาพพมํา 
    ล าห๎วยหลัก  มี  ๔  สาย  ได๎แกํ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    ๑. ห๎วยขุนห๎วยแมํต๎าน  

๒. ห๎วยแมํขมุน๎อย  
๓. ห๎วยแมํโพ     
๔. ห๎วยแมํขมุหลวง 

 

 ๔.๕ แหลํงน้ าท่ีสร๎างขึ้น - ฝาย  - แหํง  
- บํอน้ าต้ืน ๖ แหํง 

    - สระน้ า  ๓ แหํง  
     - บํอบาดาล - แหํง 
 

 ๔.๖ การประปา สํวนเป็นประปาภูเขาและประปาหมูํบ๎าน แยกตามจ านวน ดังนี้ 
- จ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช๎  ๓,๑๒๕ ครัวเรือน 

    - จ านวนครัวเรือนท่ีไมํมีน้ าประปาใช๎    ๒๕๖ ครัวเรือน 

 

 



๔.๗ ลักษณะการใช๎ท่ีดิน - พื้นท่ีพักอาศัย   ๒๘ แหํง ๔๕๐ ไร ํ  
    - พื้นท่ีพาณิชยกรรม  ๔๐ แหํง  ๑๐ ไร ํ

- พื้นท่ีต้ังหนํวยงานของรัฐ  ๒๑ แหํง ๕๙๙ ไร ํ
 

ประเภทลักษณะการถือครองท่ีดินในเขตพื้นท่ีอ าเภอทําสองยาง 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ 
น.ส.๓.ก 
(ราย) 

น.ส.๓ 
(ราย) 

ใบจอง 
(ราย) 

ส.ค.๑ 
(ราย) 

อื่น 
(ราย) 

 

จ านวนเอกสารสิทธิ 
 

 

๑,๐๒๐ 
 

๑๗๗ 
 

๒๘๘ 
 

๓๐๒ 
 

๐ 

 
๕.  ข้อมูลอื่น ๆ 
 ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  - ทรัพยากรดิน พื้นท่ีสํวนใหญํของต าบลแมํต๎าน ต้ังอยูํบริเวณเขตปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง  
ท าให๎ราษฎรไมํสามารถมีเอกสารสิทธิในท่ีดินได๎ ท าให๎มีการใช๎ประโยชน์ท่ีดินน๎อยมาก พื้นท่ีสํวนใหญํเป็นดินเหนียว
ปนทรายและดินรํวนอยูํบริเวณสองข๎างฝ่ังล าห๎วย บริเวณท่ีราบในบริเวณหุบเขาจะพบดินลูกรัง หรือหินก๎อนใหญํเป็น
สํวนมาก 
  - ทรัพยากรน้ า มีแมํน้ าเมยเป็นแมํน้ ากั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยและประเทศสหภาพพมํา  
ไหลผํานระยะทางยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศใต๎ไปทางทิศเหนือลงสํูแมํน้ าสาละวิน ราษฎรริมฝ่ังแมํน้ าใช๎
เป็นแหลํงท ามาหากิน และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมท่ีส าคัญและยังคงเป็นต๎นธารหลํอเล้ียงชีวิตคนให๎ธ ารงชีวิตอยูํได๎
ตํอไป  
  - ทรัพยากรปุาไม๎ มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและท่ีราบสูง สํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวนและเขตอุทยานแหํงชาติ 
ปุาไม๎ท่ีส าคัญได๎แกํ ปุาสงวนแหํงชาติ ปุาทําสองยาง เป็นปุาประเภท ปุาสนเขา ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง  ไม๎ท่ีพบสํวน
ใหญํเป็นพวก ไม๎สัก และไม๎กระยาเลย แตํปัจจุบันสภาพปุาไม๎ถูกท าลาย เนื่องจากการเผาท าลายเพื่อขยายท่ีท ากิน  
และท่ีอยูํอาศัยของประชาชนในพื้นท่ีจนลดความสมบูรณ์ลงไปมาก 
  - สัตว์ปุา  ท่ีพบแตํไมํเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุา  เชํน  ไกํปุา   หมูปุา  ฯลฯ 
  - ของปุา    เชํน  น้ าผ้ึง  หนํอไม๎  เห็ดตํางๆ  พืชผัก  กล๎วยไม๎ปุา ฯลฯ 
 ๕.๒ มวลชนจัดต้ัง 
  - ลูกเสือชาวบ๎าน     ๑ รุํน ๑๘ คน 
  - ไทยอาสาปูองกันชาติ    - รุํน - คน 
  - สมาชิกทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุํน - คน 
  - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ๓ รุํน ๑๘๑ คน 
  - กองก าลังประชาพิทักษ์ถ่ิน   - รุํน - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และได้ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน  ดังนี้ 

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

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายพิสุทธิ์ ปูุซาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1)  
3 นายอานุภาพ โกศลฉลาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2)  
4 นายธนพล นันทิสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

1.2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  จ านวน  2๐  คน  แยกเป็น 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายชุมพล    จันทระ ประธานสภา อบต.แม่ต้าน ส.อบต.แมํต๎าน ม.๑ 
๒ นายกิตติ    พจน์พิพากษา รองประธานสภา อบต.แม่ต้าน ส.อบต.แมํต๎าน ม.๙ 
๓ นายช านาญ   พันธุ์ค า สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๑  
๔ นายศักดิ์    ใจยา สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๒  
๕ นายบุญธรรม   สิทธิเวช สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๒  
๖ นายตุจา    นันทิสกุล สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๓  
๗ นายพะเน๊าะเจ    วนาเฉลิมเกียรติ สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๓   
๘ นายดิข๊ะ    สืบชัยวงศ์วิเศษ สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๔  
๙ นายวาโพ    คะนองพนา สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๔   

๑๐ นายสมนึก    ท้องฟูาชวาล สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๕  
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑๑ นายวรัญญู    ขจรคีรีกุล สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๕  
๑๒ นายพะก่อแฮ    วังธาน ี สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๖  
๑๓ นายมนต์ชัย    แหวนสวรรค ์ สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๖  
๑๔ นายสมบูรณ์    คีรีชิงชัยสถิต สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๗  
๑๕ นายจ้ายทู    บงกชกุนที สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๗  
๑๖ นายทนงศักดิ์    พนาสมปอง สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๘  
๑๗ นายสิทธิชัย     ชวาลคีรี สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๘  
๑๘ นายเสาร์     สองยางเจริญสุข สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๙  
๑๙ นายธนพล    ครองนาคา สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๑๐  
๒๐ นายพะเคชา    สุภาพวีระชน สมาชิก  อบต. แม่ต้าน หมู่ท่ี ๑๐  

 



1.3) พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  แบ่งเป็น  ๗  ส่วนราชการ  มีบุคลากรจ านวนท้ังส้ิน  ๔๑ คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ จําสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลแมํต๎าน  
๒ นายปวีณ วารีนิล รองปลัดองค์การบรหิารสํวนต าบลแมํต๎าน  
๓ นางอารีรัตน ์ ทองแย๎ม ผ๎ูอ านวยการกองคลัง  
๔ นายศุภกิตต์ิ สีด๎วง ผ๎ูอ านวยการกองชําง  
๕ นางสาริศา อัคพิน หัวหน๎าสํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๖ นางอเทตยา แก๎วภักดี หัวหน๎าส านักปลัด  
๗ นายศุภกิจ เป่ียมอยูํ เจ๎าพนักงานธุรการ  
๘ นางสาวนิภาพร อุตมะ นักทรัพยากรบุคคล  
๙ นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี  

๑๐ นายประพันธ ์ แก๎วปัญญาเพ็ญ นักพัฒนาชุมชน  
๑๑ นายฉัตรชัย พลเสน เจ๎าพนักงานธุรการ  
๑๒ นางประทิม สายชลคีรี ครู  
๑๓ นางสาวผํองศรี ช่ืนดวง ครู  
๑๔ นางสุกฤตา สิงหนันท์ นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๕ นางจงรักษ ์ ใจมนต์ เจ๎าพนักงานพัสดุ  
๑๖ นางธัญศญา ศรีธิ ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการ  
๑๗ นายเกษม ธรรมกร พนักงานขับรถยนต์   

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๘ นางสาวอังคณา ศักดิ์ชัยบูรณ์ ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีการเงินและบัญชี  
๑๙ นางสาวธัญญาภรณ์ ดอนสกุลไพรขจี ผ๎ูดูแลเด็ก  
๒๐ นายเทอดศักดิ์ ทิพย์โรจน์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  
๒๑ นายสงกรานต์ เวียงแก๎วมณี ผ๎ูชํวยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
๒๒ นายอุทิน ตานะเศรษฐ ผ๎ูชํวยนายชํางเครื่องยนต์  
๒๓ นางสาวศิริลักษณ์ จันทราช ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีจัดเก็บรายได๎  
๒๔ นายเชาวฤทธิ์ สิทธิเวช พนักงานดับเพลิง  
๒๕ นางรุํงเรือง อรํามเรือง ตกแตํงสวน  
๒๖ นายกิ่ง บุญช ู ชํางเครื่องสูบน้ า  
๒๗ นายสุริยัน วงษ์แก๎ว ชํางกํอสร๎าง  
๒๘ นายจตุพงษ์ เจริญพันธ ์ ผ๎ูชํวยนายชํางโยธา  
๒๙ นายชัยรัตน์ อินทฉิม ผ๎ูชํวยชาํงเครื่องแบบ  
๓๐ นายสุธิพันธ ์ กันธะรกัษา พนักงานขับรถยนต์  



๓๑ นายกฤตนัย เจริญรัตน์ พนักงานวิทยุ  
๓๒ นางบุษกร ปัญญาธ ิ คนครัว  
๓๓ นางสาวปัทมา มรดกพยัคฆ์ ผ๎ูชํวยผ๎ูดูแลเด็ก  
๓๔ นางสาวบุษบา ก๎องไพรคีรี ผ๎ูชํวยผ๎ูดูแลเด็ก  
๓๕ นายศรัณย์ ท๎องฟูาชมพู พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
๓๗ นางสาวธัญญารัตน ์ เอกวิญญา คนงานท่ัวไป  
๓๘ นางสาวกันยารัตน ์ วังค า ผ๎ูชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  
๓๙ นางสาวพิมพ์ใจ กวีกันทร ผ๎ูดูแลเด็ก  
๔๐ นายสมชัย เทพบุญ คนงานท่ัวไป  
๔๑ นายวิชาญยุทธ์ ตะวันงดงาม คนงานท่ัวไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๐ 

รายรับ 

รายรับ 
รับจริง 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
รายได้จัดเก็บ    
   หมวดภาษีอากร 88,717.05 57,000 80,000 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 541,662.80 109,000 109,000 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,527.38 280,000 280,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 98,700.00 81,000 81,000 
   หมวดรายได้จากทุน - 2,000 2,000 
รวมรายได้จัดเก็บ 989,607.23 529,000 552,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 16,659,426.04 15,690,000 16,320,000 
          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
16,659,426.04 

 
15,690,000 

 
16,320,000 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,631,044.00 18,743,950 23,494,470 
          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
18,631,044.00 

 
18,743,950 

 
23,494,470 

รวม 36,280,077.27 34,962,950 40,366,470 
 
รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ 
รายจ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

งบกลาง 750,666.00 784,520.00 5,728,750.00 
งบบุคลากร 8,687,424.00 11,805,480.00 12,744,390.00 
งบด าเนินการ 8,685,447.83 10,949,550.00 10,016,630.00 
งบลงทุน 7,844,151.00 3,305,900.00 3,451,500.00 
งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 30,000.00 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 6,791,708.00 8,087,500.00 8,395,200.00 

รวม 32,784,396.83 34,962,950.00 40,366,470.00 
 
 
 
 

 
 



ข. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที ่

1)  การรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่นโครงการ คปร.โครงการพักช าระหนี้ กองทุนเงินล้าน และเงินสนับสนุน
อื่น ๆ ตามกิจกรรม  

2) จุดเด่นของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง อากาศจึง
หนาวเย็นมาก  อุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๑๒-๒๒  องศาเซลเซียส 

3) ศักยภาพด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ได้มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ   

4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ท่ีได้สืบทอดมาแต่ละสมัย มาใช้ 
ด าเนินชีวิตและผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในการท าการเกษตร และเครื่องมือจับสัตว์น้ า ซึ่งจะเห็นได้ท่ัวไปตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ของต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง  ท่ีองค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงาน

บุคคล  เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน  ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้  การมอบหมายหน้าท่ี
และการส่ังการสามารถท าได้โดยสะดวก  และรวดเร็ว  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ  
เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย  ใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ถือเป็นส่ิงท้าทายท่ีท าให้เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเปูาหมายการ
ปฏิบัติงาน  มีความถูกต้องมากขึ้น  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน  และการพัฒนา
ศักยภาพ  เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันก าหนดไว้เพื่อคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน  และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard)  การ
บริหารงานบุคคล  นับเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร  เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้การ
พัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องตัว
บุคคลในองค์การ นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแต่งต้ัง  การพัฒนา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน  ท้ังนี้เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี
มาปฏิบัติงาน  ซึ่งการท่ีองค์การจะได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น  จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ ส าคัญ
คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัด  และประเมินคุณสมบัติของบุคคล  
ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลท่ีองค์กรน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง  
การพัฒนา  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การโอนย้าย  การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน  โดยท่ัวไปแล้วการท่ี
จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเช่ือถือได้นั้น  องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือ
ประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา ประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือท่ีต้องใช้ก็คือ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard)  ท้ังนี้เพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลท่ีปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน  โดยองค์กรต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ท่ีชัดเจนก่อน  แล้วเมื่อด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้  

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๒๙: ๕๓)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยูในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  จะเป็นลักษณะขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ในงานท่ีต้องปฏิบัติ  โดยจะมี
กรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆด้านด้วยกัน  อาทิ  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  
หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ  ในขณะท่ีบาง
ประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ  องค์กรจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอด
คลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ท่ีแสดงถึง 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหนว่ยงาน  
๒. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  ถือเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕)  ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ   

ท้ังนี้  เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย  ได้ผลิตผลหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพ  เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย  มีการท างานปลอดภัย  เพื่อการบรรลุข้อก าหนดท่ี
ส าคัญของกระบวนการ   

 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีองค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับ  จากการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานขึ้นใช้  ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  การสร้างแรงจูงใจ  
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การเปรียบเทียบผลงานท่ีท าได้กับท่ีควรจะเป็น  มีความชัดเจน  มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น  และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้  

๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน  
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย  ผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม  
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

๓. ด้านการปรับปรุงงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า   ผลงานท่ีมี 
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง  ท าให้มองเห็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุมค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มผลผลิต  

๔. ด้านการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือท่ี ผู้บังคับบัญชา  ใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและส่งผ่านค าส่ังได้ง่ายข้ึน  ช่วยให้สามารถด าเนินงานตาม
แผนง่ายข้ึน  และควบคุมงานได้ดีขึ้น  

๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก  การเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานท่ีท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดี
ขึ้น  

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
ส านักงานปลัด 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน
ส านักงานปลัด เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งาน
ควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นต้น และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านโดยเฉพาะ 
รวมท้ังก าชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลัก
ภายในออกเป็น  ๕  งาน  คือ 



1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานอ านวยการ งานบริหารบุคคล 
งานเลือกตั้ง งานยานพาหนะ งานทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนงานวิชาการ  งานข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานสารสนเทศงานระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรม งานด าเนินการทางคดี
แพ่งและอาญา งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานอ านวยการ งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟูงานกู้ภัย งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5. งานกิจการสภา อบต. มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอ านวยการและประสานงาน  งานระเบียบ
ข้อบังคับประชุม  งานประชุม  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กองคลัง 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการน าส่งเงินและเอกสารทางการเงินก าร

ตรวจสอบใบส าคัญฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ  ฐานะการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินท้ังรายได้และรายจ่ายต่าง 
ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน งบการเงิน ณ วันส้ินปีงบประมาณงานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น ๕ งาน  
ประกอบด้วย 

1. งานการเงิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  
งานเก็บรักษาเงิน  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 

2. งานการบัญช ี มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงิน  และงบทดลอง  
งานแสดงฐานะทางการเงิน งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา งาน
พัฒนารายได๎ งานแผนท่ีภาษี งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎        งานอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจําย
วัสดุครุภัณฑ์ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๕. งานควบคุมงบประมาณ  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนควบคุมงบประมาณ    การเบิกจํายเงินของ
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํต๎านทุกหมวดรายจําย  การเบิกจํายเงินแตํละส านัก / สํวนขององค์การบริหารสํวนต าบล
แมํต๎านทุกประเภทกํอนวางฎีกาเบิกเงิน  จะต๎องสํงใบส าคัญขอเบิกจํายเงินให๎งานควบคุมงบประมาณตรวจสอบตัด
ยอด และลงลายมือช่ือก ากับ เพื่อรับรองวงเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถเบิกจํายได๎งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ี
ได๎รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 



กองช่าง 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตาม
ระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามัน
เช้ือเพลิง และแผนงานอื่น ๆ โดยมีการแบ่งงานหลักภายในออกเป็น  ๔  งาน  ประกอบด้วย  
 1. งานก่อสร้าง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคมและงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
ก่อสร้างปรับปรุงบูรณะ และซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณะ การขอต้ังงบประมาณประจ าปี การของบประมาณ
ประสานงานกับฝุายผังเมือง การก าหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งาน
วิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูล  และหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งาน
แบบก่อสร้างท่ีมีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบ
ท่ีได้รับอนุญาต   การประมาณราคา  ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ   
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร   งานระบายน้ า  งานไฟฟูาสาธารณะ  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  การบ ารุงรักษาคูคลอง
ท่อระบายน้ าท าการส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดท าแผนท่ีและโครงการปูองกันน้ าท่วมขัง  แผนบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ  
แผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะแผนโครงการล้างท่อระบายน้ า   และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร   
เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ า  ให้มีความพร้อมท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตลอดเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง    การระบายน้ าและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง   คูน้ า  สร้างเขื่อน  สร้างท านบ งาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

๔. งานผังเมือง   มีหน๎าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนท่ี งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งาน
จัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะการบุกรุกท่ีดินให๎เป็นท่ี
สาธารณะดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะส่ิงสาธารณูปการ เชํน ถนน ทางเท๎า คันดิน สะพาน ทํอระบายน้ า งานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนและวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย 
งานการศึกษานอกระบบและสํงเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานประเพณีศาสนาศิลปะวัฒนา
ธรรม  งานบริหารทั่วไป และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย  โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  
ดังนี้ 

๑. งานบริหารการศึกษา  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานข๎อมูล งานประสานกิจกรรม งานสํงเสริมการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  งานสํงเสริมกิจกรรมโรงเรียน และการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานจัดการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ (การศึกษาตามอัธยาศัย) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒. งานศูนย์พัฒนาเด็ก  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 
งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตามและประเมินผล   งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๓. งานการกีฬาและนันทนาการ มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ การสํงเสริมกิจกรรมการกีฬา งานมวลชนด๎านกีฬาและ
นันทนาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 



๔. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานสํงเสริมศาสนา งานอนุรักษ์วัฒนธรรม  วิถี
ชีวิต ประเพณีท๎องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ๎าน  งานอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และงานศิลป์ งานฌาปนกิจสถาน 
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 
กองสวัสดิการสังคม 
  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์ การให๎ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องและ
ได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 

๑. งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสวัสดิการสังคม มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานฝึกอบรมพัฒนาการ งานฝึกอบรม
อาชีพ งานข๎อมูลสวัสดิการสังคม  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์เยาวชน  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานสํงเสริมทุนกลํุมอาชีพด าเนินการ  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๓. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผ๎ูพิการ งานสํงเสริม
สุขภาพ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    มีหน๎าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข
และข๎อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
สาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค การเผยแพรํ ฝึกอบรม การให๎สุขศึกษา การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข 
งานด๎านส่ิงแวดล๎อม การให๎บริการสาธารณสุข การควบคุมอากรฆําสัตว์ จ าหนํายเนื้อสัตว์และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง
และได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบงานด๎านสุขาภิบาลท่ัวไป ด๎านสุขาภิบาลโรงงาน  ด๎าน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ   ด๎านอาชีพอนามัย งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒.  งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบงานด๎านบริหารจัดการ ด๎านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม การอนามัยชุมชน งานปูองกันยาเสพติด งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตํอ  งานรักษาพยาบาล งาน
ชันสูตรสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานทันตกรรม งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๓.  งานรักษาความสะอาด มีหน๎าท่ีรับผิดชอบงาน ด๎านการควบคุมส่ิงปฏิกูล ด๎านการรักษาความสะอาด
และขนถํายส่ิงปฏิกูล ด๎านการก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๔.  งานควบคุมโรค  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบงานด๎านเฝูาระวัง ด๎านระบาดวิทยา ด๎านโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 
ด๎านโรคเอดส์ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



กองส่งเสริมการเกษตร 
  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการเกษตรและการสัตว์แพทย์ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติจะเป็น
การศึกษา การค๎นคว๎า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยทางการเกษตร เชํน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
การคัดพันธุ์ที่ต๎านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน การจัดการและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช  การศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให๎ค าปรึกษาแนะน า ด๎านการเล้ียงและรักษาสัตว์ การเพาะเล้ียง
เช้ือ ตลอดจนการชํวยดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ การปฏิบัติการในห๎องทดลอง การพัฒนาการและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ด๎านการเกษตรตําง ๆ  ก าหนดนโยบายและวางแผน  การด าเนินงานทางวิชาการ
เกษตร การวัดและประเมินผลการด าเนินงานทางการเกษตร ก าหนดระบบและวิธีการ  ด๎านนิเทศ ควบคุมติดตาม 
และประเมินผลด๎าน การเกษตร จัดสวนและอบรมด๎านวิชาการเกษตร จัดประชุม    การเผยแพรํกิจกรรมการเกษตร 
แนะแนววิชาการเกษตรและงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย  โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  
ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ  งานด๎านวิชาการและเทคโนโลยีด๎านการสํงเสริม  ปรับปรุง
ขยายพันธุ์พืช  ด๎านปูองกัน รักษาโรคและศัตรูพืช  ด๎านเพาะช าและปุ๋ยเคมี   ด๎านสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร ด๎านบรรจุภัณฑ์และร๎านค๎าสาธิต งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒. งานส่งเสรมิปศุสัตว์  มีหน๎าท่ีรับผิดชอบ งานด๎านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด๎านสํงเสริม ปรับปรุง 
ขยายพันธุ์สัตว์ ด๎านเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ ด๎านปูองกันรกัษาโรคและกักสัตว์ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
  

แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า 
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีปี ไว้ดังนี้ 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป”ี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคม
ต าบล  ปัญหาความต้องการท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ท่ี  1๒  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน ามาเปรียบเทียบและใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและ
ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น ซึ่ง
ถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล  และเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการวางกรอบการท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ีชัดเจน  มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็น
ระยะเวลา  ๔  ปี  และการแสดงความเช่ือมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อท่ี
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 1๒  พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔  

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
  ๔. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี  และเป็นไ ปตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  ๕. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะกลาง และเป็นแนวทางในจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดตาก  

๗. เพื่อเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงกับแผนในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• แผนพัฒนา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของ

รัฐบาล/ 

 แผนการบริหาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยุทธศาสตร์กลุม่

จังหวัด/ 

จังหวัด/อ าเภอ 
• นโยบายผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
• ภารกิจตามอ านาจ

หน้าที่ 
• ปัญหาความ

ต้องการ 

ของประชาชน/

แผนชุมชน 
• ข้อมูล 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

จุดมุ่งหมาย 

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

กิจกรรม 

หมวด 

รายจ่าย

ต่างๆ 

แผนการ 

ด าเนินงาน 

(ปฏิทิน 

การ

ท างาน) 

ปัจจยัน าเข้า งบประมาณ 
รายจ่าย อปท. 

สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 
   พัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี 



Work  Flow  กระบวนงาน  

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง 
ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานท่ีง่ายข้ึนและแสดง
ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 

นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักงานปลัดฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น / ค ก ก .
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Y 
                                   
 

พ.ค. – มิ.ย. 

นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/คกก./
จนท.ส านักงานปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N ก.ค. – ส.ค. 

นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักงานปลัดฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น / ค ก ก .
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

ก.ย. 
นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ 

ประกาศใช้ 
 
 
 

ต.ค. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ความหมายสัญลักษณ์ 

 

 

ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี

 

              จุดเริ่มต้นและส้ินสุดของกระบวนงาน 
              กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
              การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

           แสดงถึงทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน 
             จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 



1. ประชาคมหมู่บ้าน 

2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

3.  ประชาคมระดับต าบล 

4.  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

6.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 

8.  ฝุายบริหาร  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

10.  นายอ าเภออนุมัติ 

11.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

12.  ฝุายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดท าเอง / สนับสนุนงบประมาณ 

13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ 

-  ตรวจสอบงบประมาณ / เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนนิงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ ช้ีแจงวัตถุประสงค์
ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการ
ต่อไปนี้  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอนุมัติ 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ี
จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ
ชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อท่ีจะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้
อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในช่วงถัดไปด้วย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในช้ันของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ  รายจ่าย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
  เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ  ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท  คือ  
    - โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ  มีขีดความสามารถท้ังทางด้าน
ก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการได้เอง 
  - โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 



  - โครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ท้ังราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการท่ีหน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ  และมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปแล้ว  ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของ
ห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงส่ีปี  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและน าเสนอท่ี
ประชุม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมา  โดยประเมินท้ังในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้ว ให้ท่ีประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาส่ีปี       (ใน
กรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีก็ได้) 
  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดขึ้น  ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น และน าไปปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ า เป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน  แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน  ท่ีประชุมตามข้อ 1  จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาส่ีปีของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ  ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 



  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงส่ีปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว  ท่ีประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค
อีกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปีแล้ว  ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง   ส่ีปี  โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี 
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเปูาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้สมบูรณ์  ต่อไป 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รวมท้ังสอดคล้องกับ
ปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง  และส่งผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด้วย 
  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมท้ัง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายท้ังด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมท้ังต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย  เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 
28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสอง
คน  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท า
หน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ
ท้ังหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้  
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปฉีบับต่อไปได้  ดังนั้นการท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นตน้  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีใหไ้ด้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  อันน ามาสู่
บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก   
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค

ราชการ  และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง
คุณภาพข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการ
ประชาชน  ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

  ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมาย
อาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550  และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าท่ี" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามี
ต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี  ท้ังนี้   เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มี
หลักหรือองค์ประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 

  1.  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานท่ีราชการหรือนอก
สถานท่ีราชการก็ได้  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
ก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าท่ีราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
   1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดหน้าท่ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่า
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใด 
   1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ท่ี  ก.พ.จัดท า 
   1.3  พิจารณาจากค าส่ังหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
   1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ีราชการท่ีตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าท่ีรับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าท่ีรับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝาก
เป็นทางราชการเพื่อน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่า
ประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าท่ีราชการท่ีต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการ
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 
 
 
 



  2.ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
  "ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
  "ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรือ
งดเว้นไม่กระท าการตามหน้าท่ี  การท่ีไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าท่ีนั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี  โดยปราศจากอ านาจหน้าท่ีจะอ้างได้
ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการท่ีจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
  "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 

  3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
  "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบ 
  "ประโยชน์" หมายถึง  ส่ิงท่ีได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นท่ี
มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
  "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมท่ีจะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีนั้น 

  4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่นั้น
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ซึ่งห ากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อื่นใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  
21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจาก
ราชการ  การน าเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนิน
คดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจ าคุก
และยึดทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตก
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เปูาประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือ
การบริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 



ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ท่ีท าการของ
ส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
  -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน 
  -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มาตรา 37  
ในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ
ท่ัวไป  ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะท่ี
สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาท่ีล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการท่ีมีอ านาจออกกฎระเบียบ  
ข้อบังคับหรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  มีหน้าท่ีตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ
นั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอื่น
หรือไม่  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดย
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้
ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็น 
  -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผล
ตาม  มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่า
ในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งท่ีปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ท่ีหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พ.ศ.  25๖๐ 

   ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 
 1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4)  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พ.ศ. 25๖๐ 
  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื ่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  
 1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4)  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  พ.ศ.25๖๐ 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านทุกคน  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 
 1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5)  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 



ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหน้าท่ี
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  
จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพื่อ
เป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และ
เป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับ
การยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้  ดังนี้ 
  ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 1 . 4   รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลก า ร ก ระ ท า ข อ ง ตน เ อ ง   แ ละ มุ่ ง มั่ น   แ ก้ ไ ข เ มื่ อ เ กิ ด ข้ อ ผิดพ ล าด 
  ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
 2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
  ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
 4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย  พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง 
 5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
 5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
  ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
 6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนข้าราชการ 
  ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
 7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 



มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่ งเน้นการประเมินความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้   มิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนท่ี
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและส่ือ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก
ฝุาย  รวมท้ังการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียม  และมีมาตรฐานเดียวกัน  และตัวช้ีวัด
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีประโยชน์
ท้ังต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการ
ท างานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าท่ี  และหน่วยงานของรัฐ 
  2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว 
  3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
  4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
  5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ.  2540 
  2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใส  ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการด าเนินการ  ท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้  ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
  3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพื่อกิจการอื่น 

  5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  และสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

  การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส  ด้านการบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 
  1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าท่ีโดย  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม  โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ   การเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

  1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
  2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
  3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ 
  4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
  5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 

  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผย  การตรวจสอบได้  และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 

  การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  โดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร  และขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ   การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
  ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
  1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
  3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) ท่ีเป็นอิสระ 
  4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริม
สิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   การพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 

  
 
 
 



 กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

  1.  มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล  และส่วนงานภายในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  2.  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการ
น าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชน  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบท่ีหลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน – หลัง หรือการให้การบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงาน  เป็นต้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้
มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
  จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนดไว้  ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
  2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน – หลัง 
 

  การท่ีหน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท า
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบ
และเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรท่ีกระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการ  และจริยธรรม
ของหน่วยงาน  รวมท้ังการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี้เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณา
จากการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ  ให้คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 

  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพื่อให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ี  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมท้ังมีการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตั วช้ีวัดและวิธีการ
ประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 

  
 
 
 
 



 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
  2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
 

  ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   ให้เป็นท่ี
รับทราบโดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผน  ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
  1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท า
รายงานผลการประเมิน  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   พร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
  2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้เป็นท่ีรับรู้ของ
บุคคลท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลท่ีต้องการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดท่ีวางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 

  1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ
และคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 
  2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ  ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนควบคุม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
  3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control)  
การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control)  ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคาร  และท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้า
ของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
  5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การ
ควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น 
ๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 
 



ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
  ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
  1.  เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ  หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็น
เช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวังดังกล่าวจึง
ถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิค  วิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่ งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ลงไปได้มาก  ท าให้สามารถน าทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ 

  3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพื่อลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพี่เล้ียงมา
ช่วยแนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  ขวัญก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

  4.  ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม
ไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ท่ี
เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

  5. ท าให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีท าการติดตามและควบคุม
นั้น  ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัด
ไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

  6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระท่ังผู้บริหารมองไม่
เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายท่ีถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์  และเปูาหมายรวมท้ังมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและ
ท าการควบคุมได้ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุม  เป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายท่ีก าหนดไว้การติดตามและการควบคุม
นั้นเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกนัอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการ
ท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  และในทาง
กลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุม
อะไรได้ 
 
 
 


