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คานา
ตามบทบาทภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารงาน และปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูา หมายภารกิจ
นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จึง ได้จัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเปูาหมายในการนามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการ
จัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด

จัดทาโดย
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบล มาตรา 66
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนี้
1. จัดให้มี และบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่น และกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
พระราชบั ญ ญั ติ ต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ โดย
จัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน มีเปูาประสงค์ในการนามาตรการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินการซึ่งบ่งชี้ว่า
กระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งในการทางานทั้งกับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมาเป็น
ระบบและครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
 มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
สาเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทาให้หน่วยงานต้องให้
ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือจุดสาเร็จของการทางาน
ของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้
มาตรฐานการทางาน/จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสาเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทาให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเปูาหมายการทางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้ และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่ มีจุดวัดความสาเร็จที่แน่นอน
เด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกาหนดจุดสาเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตาแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้
9. การวางแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอน และสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
12. ทาให้องค์กรสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
13. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
14. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
15. เกิดระบบการบริหารงานโดยมีส่วนร่วมสาหรับผู้บังคับบัญชากับพนักงาน

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามารปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 255๙ มีองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งสิ้น 5,33๔ แห่ง)

รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง ในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละสามคน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
- ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง

อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้ อบต. มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรัก ษาความปลอดภั ย ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย และการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบารุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 กาหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสัง คม และวัฒนธรรม (รวมถึง การสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาตาบล และองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2537 โดยกาหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทา และอาจทา
1. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14
และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ตามลาดับ)
3. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)อาจทาให้เขตองค์การบริหารส่วนตาบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

บทที่ 2
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ที่ทาการขณะนั้นตั้งอยู่ที่ว่าการอาเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๔๒ หลังจากนั้นได้ย้ายที่
ทาการมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อมาพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนระบบการบริหารงานจากประธานกรรมการบริหาร มาเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตลอดจนมีบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้มีการย้ายที่ทาการมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๒
บ้านลาร้อง ต่อมาก็ได้ย้ายที่ทาการมายังสานักงานแขวงการทางตากอาเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๕๑ และต่อมาได้ย้ายที่
ทาการมาอยู่ที่ ณ เลขที่ ๔๓๓ หมู่ที่ ๒ ถนนสายแม่สอด-แม่สะเรียง ๑๐๕ จนถึงปัจจุบัน
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑. ที่ตั้ง
อยูํแนวบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย ทิศตะวันออก ของอาเภอทําสองยาง
๑.๒ เนื้อที่
มีประมาณ ๒๓๗.๗๔ ตารางกิโลเมตร (๑๘๘,๙๒๒.๒๕ ไรํ)
๑.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดตํอกับ ตาบลแมํอุสุ อาเภอทําสองยาง
จังหวัดตาก
ทิศใต๎
ติดตํอกับ ตาบลแมํหละ อาเภอทําสองยาง
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตาบลแมํตื่น อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหมํ
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ประเทศสหภาพพมํา

๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา มีที่ราบเล็กน๎อยตามริมแมํน้า และตาม
หุบเขาพื้นที่สํวนใหญํเป็นปุาสงวนแหํงชาติปุาทําสองยาง
ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดยาวจากเหนือจดใต๎ตลอด
แมํน้า มีแมํน้าเมย กั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมํา
๑.๕ เขตการปกครอง/ประชากร
ประชากร ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยง (ชาวปะกะญอ) มีจานวนครัวเรือน
รวมทั้งหมด ๓,๔๐๙ หลังคาเรือน แยกเป็นชาย ๔,๘๖๙ คน หญิง ๔,๔๙๗ คน รวมประชากรทั้งหมด ๙,๓๖๖ คน มี
ความหนาแนํนของประชากรตํอพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ย ๓๙ คน/ตารางกิโลเมตร

หมูํที่

ชื่อหมูํบ๎าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

บ๎านใหมํ
บ๎านลาร๎อง
บ๎านแมํต๎อคี
บ๎านแบรอทะ
บ๎านห๎วยปูแกง
บ๎านขุนห๎วยแมํต๎าน
บ๎านแมํโพ
บ๎านแกลมือโจะ
บ๎านทุํงถ้า
บ๎านทุํงนาสูง
รวม

ประชากรสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้
พื้นที่
ชาย
หญิง
รวม
ตร.กม.
(คน)
(คน)
(คน)
๑๙.๓๗
๔๖๕
๔๑๗
๘๘๒
๒๓.๔๒
๗๗
๗๘
๑๕๕
๒๕.๓๔
๕๗๖
๔๗๗
๑,๐๕๓
๓๐.๐๑
๕๙๕
๕๘๔
๑,๑๗๙
๒๗.๘๘
๓๗๓
๓๗๓
๗๔๖
๑๖.๓๗
๕๐๑
๔๓๘
๙๓๙
๒๙.๒๖
๔๘๖
๔๖๙
๙๕๕
๓๖.๔๐
๖๘๔
๖๑๕
๑,๒๙๙
๑๘.๗๔
๖๐๐
๕๘๙
๑,๑๘๙
๑๔.๐๔
๕๑๒
๔๕๗
๙๖๙
๒๓๗.๗๔ ๔,๘๓๕
๔,๔๘๒
๙,๓๑๗

ครัวเรือน
(หลังคาเรือน)
๓๖๑
๑๑๘
๓๓๓
๓๒๘
๓๕๖
๔๔๐
๔๑๘
๔๔๖
๓๑๕
๒๙๔
๓,๓๘๑

หมายเหตุ

(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอาเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)

๑.๖ สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ตาบลแมํต๎านตั้งอยูํในบริเวณรํองมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ได๎รับอิทธิพลจากทะเลอัน
ดามัน สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน ฝนตกชุกเกือบทั้งปี ทาให๎ลักษณะภูมิอากาศมีด๎วยกัน ๓ ฤดู คือ
- ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม-เมษายน ร๎อนมากในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูํ
ระหวําง ๓๕-๔๒ องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ตกมากในเดือนสิง หาคมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูํ
ระหวําง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่าสุดในเดือนธันวาคม เนื่องจาก
อยูํในพื้นที่ปุาสมบูรณ์และปุาต๎นน้า พื้นที่เป็นที่ราบสูงอากาศจึงหนาวเย็นมาก อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยอยูํระหวําง ๑๒-๒๒ องศาเซลเซียส
* ปริมาณน้าฝนรวมโดยเฉลี่ย ๑,๖๗๐ มิลลิเมตรตํอปี

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ เกษตรกรรม พื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น ๑๔,๐๓๖ ไรํ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ข๎าวไรํ ข๎าวโพด มัน
สาปะหลัง เป็นต๎น นอกจากนี้ยังการเลี้ยงสัตว์ โดยมีสามารถแสดงการแบํงพื้นที่ตามสภาพการใช๎งาน ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตรเขตตาบลแม่ต้าน
ประเภทผลผลิต
ข๎าว
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง
ไม๎ผล
ไม๎ยืนต๎น
พืชผักตําง
รวม

ครัวเรือน (หลัง)
๑,๐๖๖
๕๕๖
๕๒
๕๘
๓๒
๑๒
๑,๗๗๖

จานวนแปลง (แปลง)
๑,๑๕๗
๕๘๑
๕๗
๕๘
๓๒
๑๒
๑,๘๙๗

พื้นที่ (ไรํ)
๑๐,๙๐๙
๘,๙๘๒
๕๔๔
๕๐๘
๒๕๐
๗๔
๒๑,๒๖๗

หมายเหตุ

(ข้อมูลจากสานักงานเกษตรอาเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒.๒ ปศุสัตว์ ตารางแสดงสัตว์เลี้ยงเรียงตามลาดับในเขตตาบลแมํต๎าน
ชื่อหมูํบ๎าน

จานวน
ราย

หมูํที่ ๑ บ๎านใหมํ
หมูํที่ ๒ บ๎านลาร๎อง
หมูํที่ ๓ บ๎านแมํต๎อคี
หมูํที่ ๔ บ๎านแบรอทะ
หมูํที่ ๕ บ๎านห๎วยปูแกง
หมูํที่ ๖ บ๎านขุนห๎วยฯ
หมูํที่ ๗ บ๎านแมํโพ
หมูํที่ ๘ บ๎านแกลมือโจะ
หมูํที่ ๙ บ๎านทุํงถ้า
หมูํที่ ๑๐ บ๎านทุํงนาสูง
รวม

๒๔๕
๕๙
๑๗
๓๐
๒๓
๓๗๔

ช๎าง โค กระบือ แพะ
(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว)
- ๗๐
๓๗
๖ ๒๑๘ ๘๐
๔
- ๘๐
๒๒
๑
๑ ๑๐
๒๐
๒๑
๘ ๓๗๘ ๑๒๒ ๖๒

ประเภทสัตว์เลี้ยง
สุกรพื้นเมือง ไกํพื้นเมือง
(ตัว)
(ตัว)
๑๖
๑๐
๑๑๕
๕๓๔
๕๓
๑๔
๗๖
๓๐๔
๓๙
๕๖๕
๒๘๓
๑,๔๒๗

เป็ดเทศ สุนัข
(ตัว) (ตัว)
๓๐
๔๕
๒
๖๒
๑๐
๔๒
๑๕
๔๒ ๑๖๔

แมว
(ตัว)
๘
๓๕
๖
๙
๕๘

(ข้อมูลจากสานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒.๓ ผลิตภัณฑ์ประจาตาบล
๒.๔ สถานที่ทํองเที่ยวสาคัญ

ได๎แกํ น้าผึ้งแท๎เดือนห๎า ราคาขายปลีกขวดละ ๑๘๐ บาท
๑. ศาลเจ๎าพํอโมกขละ ตั้งอยูํ หมูํที่ ๒ บ๎านลาร๎องเป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์
และเคารพสักการะของชาวตาบลแมํต๎านและอาเภอทําสองยาง.
๒. เมืองเกําห๎วยลึก ตั้งอยูํ หมูํที่ ๒ บ๎านลาร๎อง สันนิฐานวําอยูํในสมัย
สุโขทัย มีแนวเนินดินและคูเมืองโบราณอยูํบริเวณพระธาตุ.

๒.๕ หนํวยงานอื่นๆ

- หนํวยงานของรัฐ
๗ แหํง - ธนาคาร
- แหํง
- รีสอร์ท
๓ แหํง - ปั๊มน้ามัน (ขนาดเล็ก) ๒ แหํง
- โรงสี
- แหํง - ปั๊มน้ามัน (ขนาดใหญํ) ๑ แหํง
- ร๎านค๎าขนาดใหญํ
๓ แหํง - โรงงาน
๑ แหํง
๒.๖ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ๑. หมูํที่ ๓ บ๎านแมํต๎อคี
๕. หมูํที่ ๗
บ๎านแมํโพ
๒. หมูํที่ ๔ บ๎านแบรอทะ
๖. หมูํที่ ๘
บ๎านแกละมื่อโจะ
๓. หมูํที่ ๕ บ๎านห๎วยปูแกง
๗. หมูํที่ ๙
บ๎านทุํงถ้า
๔. หมูํที่ ๖ บ๎านขุนห๎วยแมํต๎าน ๘. หมูํที่ ๑๐ บ๎านทุํงนาสูง
๓. สภาพสังคม
๓.๑ การศึกษา
สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู๎ ดังนี้
- โรงเรียนประถมศึกษา
๔
แหํง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหํง
- ห๎องเรียนเคลื่อนที่
๑
แหํง
- ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนชาวไทยภูเขาแมํฟูาหลวง (ศศช.)
๑๑ แหํง
- ที่อํานหนังสือประจาหมูํบ๎าน
๖
แหํง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
แหํง
๓.๒ ประชากรที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ - จานวนคนพิการที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ
๖๒ คน
- จานวนที่สูงอายุที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ
๕๒๐ คน
๓.๓ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ มีประเพณี
วัฒนธรรมแบบภาคเหนือและประเพณีท๎องถิ่น
- สถานที่สาคัญทางศาสนา
- สานักสงฆ์ ๑๒ แหํง - มัสยิด - แหํง
- โบสถ์คริสต์ ๗
แหํง - อื่นๆ
- แหํง
- ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น ๑. ประเพณีสักการะศาลเจ๎าพํอโมกขละ
๒. ประเพณีทาบุญขึ้นพระธาตุห๎วยลึก (วันน้าทิพย์)
๓. ประเพณีปีใหมํปะกะญอ

๓.๔ สาธารณสุข จากสภาพพื้นที่สํวนใหญํเป็นปุาดิบชื้น ทาให๎มีโรคติดตํอที่นาเชื้อโดยยุงอยูํหลายชนิด ได๎แกํ
ไข๎มาลาเรีย ไข๎เลือดออก ฯลฯ นอกจากนี้สภาพพื้นที่ที่เอื้อตํอการเพาะพันธุ์ อีกทั้งยังมีการแพรํระบาดเข๎ามาทาง
ประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วย
- โรงพยาบาลของรัฐ
๑
แหํง (รพ.อ.ทําสองยาง)
- สถานีอนามัยประจาตาบล/หมูํบ๎าน
๑
แหํง สาธารณสุข อ.ทําสองยาง)
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
๑
แหํง
- ศูนย์มาลาเรียโพส
๖
แหํง
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสหมูํที่ตาบลแมํต๎าน) ๑๙๘ คน
- อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้า ร๎อยละ ๓๐ ยังไมํครบทุกหมูํบ๎านโดยเฉพาะหมูํบ๎านบนพื้นที่สูง
๓.๕ พฤติกรรมสุขภาพตาบลแมํต๎าน ประจาปี ๒๕๕๙ (ข๎อมูลจาก รพ.อ.ทําสองยางประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙)
ตาราง แสดงจานวนและอัตราปุวยของโรคติดเชื้อที่สาคัญที่เข๎ารักษาในโรงพยาบาลทําสองยาง ปี ๒๕๕๙
หมูํบ๎าน
จานวน หัดและหัดโรคแทรก
ไข๎เลือดออก
ไข๎หวัดใหญํ
ประชากร ปุวย
อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย
หมูทํ ี่ ๑
๒๕๑๙
๔
๑๕๘.๗๙ ๑๗
๖๗๔.๘๗
๖
๒๓๘.๑๘
หมูทํ ี่ ๒
๑๗๐๓
๗
๔๑๑.๐๓ ๗
๔๑๑.๐๓
๓
๑๗๖.๑๕
หมูทํ ี่ ๓
๖๗๔
๑
๑๔๘.๓๖
๐
๐
หมูทํ ี่ ๔
๘๙๒
๒
๒๒๔.๒๑
๐
๑
๑๑๒.๑
หมูทํ ี่ ๕
๙๐๑
๖
๖๖๕.๙๒
๐
๐
หมูทํ ี่ ๖
๑๑๑๓
๒
๑๗๙.๖๙ ๑
๘๙.๘๔
๐
หมูทํ ี่ ๗
๑๑๓๔
๒
๑๗๖.๓๖
๐
๑
๘๘.๑๘
หมูทํ ี่ ๘
๑๐๔๗
๒
๑๙๑.๐๒
๐
๐
หมูทํ ี่ ๙
๔๓๒
๕
๑๑๕๗.๔
๐
๐
หมูทํ ี่ ๑๐
๔๕๑
๐
๐
๐
๐
อัตราปุวย ๑๐ หมูบํ ๎าน ๑๐๘๖๖ ๓๑
๒๗๖.๐๙ ๒๕
๒๓๐.๐๗
๑๑
๓๖.๘๑
จากตาราง หมูํบ๎านที่พบอัตราปุวยตํอแสนประชากร ของโรค ๕ อันดับแรก และโรคที่ต๎องให๎ความสาคัญ
ได๎แกํ
- โรคอุจจาระรํวง พบมากที่ หมูํที่ ๙ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๔ และหมูํที่ ๘ ตามลาดับ
- โรคมาลาเรีย พบมากที่ หมูํที่ ๙ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๗ และหมูํที่ ๘ ตามลาดับ
- โรคไข๎ไมํทราบสาเหตุ พบมากที่หมูทํ ี่ ๔ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๘ และหมูทํ ี่ ๗ ตามลาดับ
- โรคตาแดง พบมากหมูํที่ ๙ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๘ และหมูทํ ี่ ๓ ตามลาดับ
- โรคปอดบวม พบมากที่ หมูํที่ ๑๐ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๔ และหมูํที่ ๙ ตามลาดับ
- โรคหัดและหัดโรคแทรก พบมากที่ หมูํที่ ๕ รองลงมาเป็นหมูํที่ ๙
- โรคไข๎เลือดออก พบที่ หมูํที่ ๖ เพียง ๑ คน
- โรคไข๎ห วัด ใหญํ ในปี ๒๕๕๖ เป็น โรคไข๎ หวั ดใหญํ ประจ าฤดูก าล ตั้ ง แตํ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ – ปัจจุบนั โรงพยาบาลยังไมํพบผู๎ปุวยไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ใหมํ

ตาราง แสดงจานวนผู๎ปุวยที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โรค
๑. ความดันโลหิตสูง
๒. เบาหวาน
รวม
จานวน ( ราย )
๒๐
๕
๒๕
ตาราง แสดงอัตราภาวะโภชนาการในเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน
หมูํ เด็กไทย น้าหนักปกติ
ร๎อยละ ตํางด๎าว น้าหนักปกติ
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 เดือนหมูํที่ ๑ มากที่สุดร๎อยละ
๗๒.๑ รองลงมาเป็น หมูํที่ ๖ ร๎อยละ ๗๐.๔ น๎อยที่สุด หมูํที่ ๙ ร๎อยละ ๓๔.๑ พบวําอัตราภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
ปกติในเด็กตํางด๎าว หมูํที่ ๘ มีจานวนมากที่สุด ร๎อยละ๕๒ รองลงมาเป็น หมูํที่ ๙ ร๎อยละ ๔๕.๔ น๎อยที่สุด หมูํที่ ๒
ร๎อยละ ๓๓.๓
การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค
ตาราง แสดงอัตราความคลอบคลุมของการได๎รับวัคซีน ในเด็กอายุ ๗๒ เดือน
หมูํ
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 หมูํที่ ๕, หมูทํ ี่
๗ มากที่สุดร๎อยละ ๑๐๐ รองลงมา หมูํที่ ๘ ร๎อยละ ๙๖.๕ น๎อยที่สุด หมูํที่ ๑ ร๎อยละ ๖๖.๖ และอัตราความ
ครอบคลุมของการได๎รับวัคซีน เด็กตํางด๎าว หมูํที่ ๒, หมูํที่ ๖ มีจานวนมากที่สุด ร๎อยละ ๑๐๐ รองลงมา หมูํที่ ๘ ร๎อย
ละ ๙๐ น๎อยที่สุด หมูํที่ ๖ ร๎อยละ ๔๐

๔. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๔.๑ การคมนาคม พื้นที่หมูํบ๎านอาศัยการเดินทางเท๎าเป็นหลัก การคมนาคมขนสํง ตํางๆ เป็นไปด๎วยความ
ยากลาบาก สํงผลให๎การพัฒนาด๎านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเป็นไปอยํางลําช๎า สภาพความเป็นอยูํของประชากร
สํวนใหญํจึงยากจน การสร๎างทางคมนาคมที่สาคัญเพื่อให๎มีการติดตํอระหวํางหมูํบ๎านตํางๆ และสํงผลผลิตออกสูํตลาด
แตํยังไมํสามารถดาเนินการได๎ทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน เนื่องจากบางพื้นที่เป็นภูเขาสูง
- จานวนเส๎นทางคมนาคม/จราจร
- ถนนลูกรัง
๑๐ สาย รวมระยะทางประมาณ ๗๑.๘๕ กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีต
๑๑ สาย รวมระยะทางประมาณ ๒๕.๒๖ กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง
๑
สาย รวมระยะทางประมาณ ๐.๑๒ กิโลเมตร
- ถนนที่เชื่อมตํอกับ อปท.อื่น ๑ สาย รวมระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
- สะพานคอนกรีต
๖
แหํง - สะพานไม๎
๔
แหํง
๔.๒ การโทรคมนาคมและสื่อสาร - ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
- อินเตอร์เน็ตตาบล
- หอกระจายขําว
- โทรศัพท์สาธารณะ

๑
๙
-

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

๔.๓ การไฟฟูาสาธารณะ หมูํบ๎านที่มีไฟฟูาใช๎ จานวน ๕ หมูํบ๎าน เป็นหมูํบ๎านที่อยูํติดกับถนนสายหลัก สํวน
หมูํบ๎านที่อยูํบนพื้นที่สูงอีกจานวน ๕ หมูํบ๎าน จาเป็นต๎องใช๎ไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลําเชลล์)
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎รวมทั้ง ๒ ประเภท
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎
๑,๖๙๓ ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟูาใช๎
๑,๖๘๘ ครัวเรือน
๔.๔ แหลํงน้าธรรมชาติ - แมํน้าเมย กั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับสหภาพพมํา
ลาห๎วยหลัก มี ๔ สาย ได๎แกํ
๑. ห๎วยขุนห๎วยแมํต๎าน
๒. ห๎วยแมํขมุน๎อย
๓. ห๎วยแมํโพ
๔. ห๎วยแมํขมุหลวง
๔.๕ แหลํงน้าที่สร๎างขึ้น - ฝาย
- บํอน้าตื้น
- สระน้า
- บํอบาดาล

๖
๓
-

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

๔.๖ การประปา สํวนเป็นประปาภูเขาและประปาหมูํบ๎าน แยกตามจานวน ดังนี้
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช๎
๓,๑๒๕ ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่ไมํมีน้าประปาใช๎
๒๕๖ ครัวเรือน

๔.๗ ลักษณะการใช๎ที่ดิน - พื้นที่พักอาศัย
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ตั้งหนํวยงานของรัฐ

๒๘
๔๐
๒๑

แหํง
แหํง
แหํง

๔๕๐ ไรํ
๑๐ ไรํ
๕๙๙ ไรํ

ประเภทลักษณะการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่อาเภอทําสองยาง
ประเภท
น.ส.๓.ก
น.ส.๓
ใบจอง
เอกสารสิทธิ
(ราย)
(ราย)
(ราย)

ส.ค.๑
(ราย)

อื่น
(ราย)

จานวนเอกสารสิทธิ

๓๐๒

๐

๑,๐๒๐

๑๗๗

๒๘๘

๕. ข้อมูลอื่น ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรดิน พื้นที่สํวนใหญํของตาบลแมํต๎าน ตั้ง อยูํบริเวณเขตปุาสงวนแหํง ชาติปุาทําสองยาง
ทาให๎ราษฎรไมํสามารถมีเอกสารสิทธิในที่ดินได๎ ทาให๎มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินน๎อยมาก พื้นที่สํวนใหญํเป็นดินเหนียว
ปนทรายและดินรํวนอยูํบริเวณสองข๎างฝั่งลาห๎วย บริเวณที่ราบในบริเวณหุบเขาจะพบดินลูกรัง หรือหินก๎อนใหญํ เป็น
สํวนมาก
- ทรัพยากรน้า มีแมํน้าเมยเป็นแมํน้ากั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยและประเทศสหภาพพมํา
ไหลผํานระยะทางยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศใต๎ไปทางทิศเหนือลงสูํแมํน้าสาละวิน ราษฎรริมฝั่งแมํน้าใช๎
เป็นแหลํงทามาหากิน และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมที่สาคัญและยังคงเป็นต๎นธารหลํอเลี้ยงชีวิตคนให๎ธารงชีวิตอยูํไ ด๎
ตํอไป
- ทรัพยากรปุาไม๎ มีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง สํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวนและเขตอุทยานแหํงชาติ
ปุาไม๎ที่สาคัญได๎แกํ ปุาสงวนแหํงชาติ ปุาทําสองยาง เป็นปุาประเภท ปุาสนเขา ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง ไม๎ที่พบสํวน
ใหญํเป็นพวก ไม๎สัก และไม๎กระยาเลย แตํปัจจุบันสภาพปุาไม๎ถูกทาลาย เนื่องจากการเผาทาลายเพื่อขยายที่ทากิน
และที่อยูํอาศัยของประชาชนในพื้นที่จนลดความสมบูรณ์ลงไปมาก
- สัตว์ปุา
ที่พบแตํไมํเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุา เชํน ไกํปุา หมูปุา ฯลฯ
- ของปุา
เชํน น้าผึ้ง หนํอไม๎ เห็ดตํางๆ พืชผัก กล๎วยไม๎ปุา ฯลฯ
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ๎าน
๑
รุํน
๑๘ คน
- ไทยอาสาปูองกันชาติ
รุํน
คน
- สมาชิกทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ รุํน
คน
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
๓
รุํน
๑๘๑ คน
- กองกาลังประชาพิทักษ์ถิ่น
รุํน
คน

ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง และได้กาหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังนี้
1) ข้อมูลด้านบุคลากร
1.1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จานวน 4 คน แยกเป็น
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1
นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2
นายพิสุทธิ์
ปูุซาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (1)
3
นายอานุภาพ โกศลฉลาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (2)
4
นายธนพล
นันทิสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จานวน 2๐ คน แยกเป็น
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลาดับที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ – นามสกุล
นายชุมพล
จันทระ
นายกิตติ
พจน์พิพากษา
นายชานาญ
พันธุ์คา
นายศักดิ์
ใจยา
นายบุญธรรม
สิทธิเวช
นายตุจา
นันทิสกุล
นายพะเน๊าะเจ
วนาเฉลิมเกียรติ
นายดิข๊ะ
สืบชัยวงศ์วิเศษ
นายวาโพ
คะนองพนา
นายสมนึก
ท้องฟูาชวาล
ชื่อ – นามสกุล
นายวรัญญู
ขจรคีรีกุล
นายพะก่อแฮ
วังธานี
นายมนต์ชัย
แหวนสวรรค์
นายสมบูรณ์
คีรีชิงชัยสถิต
นายจ้ายทู
บงกชกุนที
นายทนงศักดิ์
พนาสมปอง
นายสิทธิชัย
ชวาลคีรี
นายเสาร์
สองยางเจริญสุข
นายธนพล
ครองนาคา
นายพะเคชา
สุภาพวีระชน

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.แม่ต้าน
รองประธานสภา อบต.แม่ต้าน
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๑
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๒
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๒
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๓
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๓
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๔
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๔
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๕
ตาแหน่ง
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๕
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๖
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๖
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๗
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๗
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๘
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๘
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๙
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๑๐
สมาชิก อบต. แม่ต้าน หมู่ที่ ๑๐

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ส.อบต.แมํต๎าน ม.๑
ส.อบต.แมํต๎าน ม.๙

หมายเหตุ

1.3) พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง แบ่งเป็น ๗ ส่วนราชการ มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ – สกุล
จําสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน
นายปวีณ
วารีนิล
นางอารีรัตน์
ทองแย๎ม
นายศุภกิตติ์
สีด๎วง
นางสาริศา
อัคพิน
นางอเทตยา
แก๎วภักดี
นายศุภกิจ
เปี่ยมอยูํ
นางสาวนิภาพร
อุตมะ
นางวาสนา
ปภาปิยวรโชติ
นายประพันธ์
แก๎วปัญญาเพ็ญ
นายฉัตรชัย
พลเสน
นางประทิม
สายชลคีรี
นางสาวผํองศรี
ชื่นดวง
นางสุกฤตา
สิงหนันท์
นางจงรักษ์
ใจมนต์
นางธัญศญา
ศรีธิ
นายเกษม
ธรรมกร

ลาดับที่
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อ – สกุล
นางสาวอังคณา
ศักดิ์ชัยบูรณ์
นางสาวธัญญาภรณ์ ดอนสกุลไพรขจี
นายเทอดศักดิ์
ทิพย์โรจน์
นายสงกรานต์
เวียงแก๎วมณี
นายอุทิน
ตานะเศรษฐ
นางสาวศิริลักษณ์
จันทราช
นายเชาวฤทธิ์
สิทธิเวช
นางรุํงเรือง
อรํามเรือง
นายกิ่ง
บุญชู
นายสุริยัน
วงษ์แก๎ว
นายจตุพงษ์
เจริญพันธ์
นายชัยรัตน์
อินทฉิม
นายสุธิพันธ์
กันธะรักษา

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลแมํต๎าน

ลายมือชื่อ

รองปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลแมํต๎าน

ผู๎อานวยการกองคลัง
ผู๎อานวยการกองชําง
หัวหน๎าสํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน๎าสานักปลัด
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักพัฒนาชุมชน
เจ๎าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
นักจัดการงานทั่วไป
เจ๎าพนักงานพัสดุ
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี
ผู๎ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ผู๎ชํวยนายชํางเครื่องยนต์
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎
พนักงานดับเพลิง
ตกแตํงสวน
ชํางเครื่องสูบน้า
ชํางกํอสร๎าง
ผู๎ชํวยนายชํางโยธา
ผู๎ชํวยชํางเครื่องแบบ
พนักงานขับรถยนต์

ลายมือชื่อ

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายกฤตนัย
นางบุษกร
นางสาวปัทมา
นางสาวบุษบา
นายศรัณย์
นางสาวธัญญารัตน์
นางสาวกันยารัตน์
นางสาวพิมพ์ใจ
นายสมชัย
นายวิชาญยุทธ์

เจริญรัตน์
ปัญญาธิ
มรดกพยัคฆ์
ก๎องไพรคีรี
ท๎องฟูาชมพู
เอกวิญญา
วังคา
กวีกันทร
เทพบุญ
ตะวันงดงาม

พนักงานวิทยุ
คนครัว
ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก
ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ
ผู๎ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

(๒) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 25๖๐
รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รับจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

88,717.05
541,662.80
260,527.38
98,700.00
989,607.23

57,000
109,000
280,000
81,000
2,000
529,000

80,000
109,000
280,000
81,000
2,000
552,000

16,659,426.04 15,690,000 16,320,000
16,659,426.04 15,690,000 16,320,000
18,631,044.00 18,743,950 23,494,470
18,631,044.00 18,743,950 23,494,470
36,280,077.27 34,962,950 40,366,470

รายจ่ายตามงบรายจ่าย
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2558
750,666.00
8,687,424.00
8,685,447.83
7,844,151.00
25,000.00
6,791,708.00
32,784,396.83

ประมาณการ
ปี 2559
784,520.00
11,805,480.00
10,949,550.00
3,305,900.00
30,000.00
8,087,500.00
34,962,950.00

ประมาณการ
ปี 2560
5,728,750.00
12,744,390.00
10,016,630.00
3,451,500.00
30,000.00
8,395,200.00
40,366,470.00

ข. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ต้าน จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่นโครงการ คปร.โครงการพักชาระหนี้ กองทุนเงินล้าน และเงินสนับสนุน
อื่น ๆ ตามกิจกรรม
2) จุดเด่นของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง อากาศจึง
หนาวเย็นมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๑๒-๒๒ องศาเซลเซียส
3) ศั กยภาพด้า นเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ต่ าง ๆ องค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลแม่ต้ าน ได้ มีก ารพัฒ นา
ศักยภาพด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการนาภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ที่ได้สืบทอดมาแต่ละสมัย มาใช้
ดาเนินชีวิตและผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในการทาการเกษตร และเครื่องมือจับสัตว์น้า ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ของตาบล

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่ง ที่องค์การจะนามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่
และการสั่งการสามารถทาได้โดยสะดวก และรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย ใน
ส่วนของผู้ปฏิ บัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือ เป็นสิ่ ง ท้าทายที่ ท าให้เ กิดความมุ่ง มั่นที่จ ะไปให้ถึง เปูาหมายการ
ปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน และการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันกาหนดไว้เพื่อคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์ก ร มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การ
บริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้การ
พัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องตัว
บุคคลในองค์ก าร นับตั้ง แต่ ก ารสรรหาบุคคลมาปฏิบั ติง าน การบรรจุ แต่ง ตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี
มาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือ สาคัญ
คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้ในการวัด และประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน โดยทั่วไปแล้วการที่
จะทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์กรมักจะสร้างเครื่องมือ
ประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติง านอย่าง
เดียวกัน โดยองค์ก รต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน แล้วเมื่อดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ ค าว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๒๙: ๕๓) ได้ให้ความหมายว่า เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมี
กรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลายๆด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บาง
ประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์กรจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอด
คลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน
๒. เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร/การจั ด ทามาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน ถือ เป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มีการทางานปลอดภัย เพื่อการบรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์กรและบุคคลในองค์กรจะได้รับ จากการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ด้า นประสิท ธิ ภาพการปฏิ บั ติง าน มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านจะช่ ว ยให้ ผู้ป ฏิ บัติ ง านสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็น มีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติง านเป็นสิ่ง เร้าให้เกิดความมุ่ง มั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติง านที่ มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบั ติง านที่มุ่ง ความสาเร็จจะเกิดความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
๓. ด้านการปรับ ปรุง งาน มาตรฐานการปฏิ บัติง านจะช่ว ยให้ ผู้ป ฏิบัติ ง านทราบว่า ผลงานที่ มี
คุณภาพจะต้องปฏิ บัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุมค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มผลผลิต
๔. ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติง านเป็นเครื่องมือที่ ผู้บัง คับบัญ ชา ใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดาเนินงานตาม
แผนง่ายขึ้น และควบคุมงานได้ดีขึ้น
๕. ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดี
ขึ้น
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
สานักงานปลัด
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน
สานักงานปลัด เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานวิเ คราะห์นโยบายและแผน งาน
ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นต้น และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านโดยเฉพาะ
รวมทั้งกาชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลัก
ภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานอานวยการ งานบริหารบุคคล
งานเลือกตั้ง งานยานพาหนะ งานทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนงานวิชาการ งานข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสารสนเทศงานระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรม งานดาเนินการทางคดี
แพ่งและอาญา งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ งานอานวยการ งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟูงานกู้ภัย งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. งานกิจการสภา อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอานวยการและประสานงาน งานระเบียบ
ข้อบังคับประชุม งานประชุม งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง
มีหน้ าที่ ความรั บผิดชอบเกี่ ยวกั บงานการจ่ าย การรั บการน าส่ ง เงิ นและเอกสารทางการเงิ นก าร
ตรวจสอบใบส าคั ญฎีกาเกี่ ยวกั บเงินเดือน ค่ าจ้ างค่ าตอบแทน เงิ นบาเหน็ จ บ านาญอื่ น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง
ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณงานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบลและงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ มอบหมาย โดยแบ่ ง งานหลั ก ภายในออกเป็ น ๕ งาน
ประกอบด้วย
1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงิน และงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานภาษี อากร คําธรรมเนียมและคําเชํา งาน
พัฒนารายได๎ งานแผนที่ภาษี งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎
งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน๎าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจําย
วัสดุครุภัณฑ์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๕. งานควบคุมงบประมาณ มีหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนควบคุมงบประมาณ การเบิกจํายเงินของ
องค์การบริหารสํวนตาบลแมํต๎านทุกหมวดรายจําย การเบิกจํายเงินแตํละสานัก / สํวนขององค์การบริหารสํวนตาบล
แมํต๎านทุกประเภทกํอนวางฎีกาเบิกเงิน จะต๎องสํงใบสาคัญขอเบิกจํายเงินให๎งานควบคุมงบประมาณตรวจสอบตัด
ยอด และลงลายมือชื่อกากับ เพื่อรับรองวงเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถเบิกจํายได๎ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่
ได๎รับมอบหมาย

กองช่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตาม
ระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่ องจักรกล การควบคุม การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามัน
เชื้อเพลิง และแผนงานอื่น ๆ โดยมีการแบ่งงานหลักภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
ก่อสร้างปรั บปรุงบูรณะ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ การขอตั้ง งบประมาณประจ าปี การของบประมาณ
ประสานงานกับฝุายผังเมือง การกาหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งาน
วิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูล และหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งาน
แบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบ
ที่ได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณากาหนดวางแผนงานงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้า งานไฟฟูาสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง การบารุงรักษาคูคลอง
ท่อระบายน้าทาการสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาแผนที่และโครงการปูองกันน้าท่วมขัง แผนบารุงรักษาคูคลองสาธารณะ
แผนโครงการบารุงรักษาคูคลองสาธารณะแผนโครงการล้างท่อระบายน้า และแผนการดูแลบารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องสูบน้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้า ให้มีความพร้อมที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาน้าท่วมขัง การระบายน้าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้า สร้างเขื่อน สร้างทานบ งาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานผังเมือง มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งาน
จัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กาหนดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่ สาธารณะการบุกรุกที่ดินให๎เป็นที่
สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชํน ถนน ทางเท๎า คันดิน สะพาน ทํอระบายน้างานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนและวิช าการ งานการศึกษาปฐมวัย
งานการศึกษานอกระบบและสํงเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานประเพณีศาสนาศิลปะวัฒนา
ธรรม งานบริหารทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ
ดังนี้
๑. งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานข๎อมูล งานประสานกิจกรรม งานสํงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม งานสํงเสริมกิจกรรมโรงเรียน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ (การศึกษาตามอัธยาศัย) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็ก มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตามและประเมินผล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๓. งานการกีฬาและนันทนาการ มีหน๎าที่รับผิดชอบ การสํงเสริมกิจกรรมการกีฬา งานมวลชนด๎านกีฬาและ
นันทนาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย

๔. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานสํงเสริมศาสนา งานอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณีท๎องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ๎าน งานอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิ ลป์ งานฌาปนกิจสถาน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
กองสวัสดิการสังคม
มีหน๎าที่รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์ การให๎คาปรึกษา แนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและ
ได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ ดังนี้
๑. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานฝึกอบรมพัฒนาการ งานฝึกอบรม
อาชีพ งานข๎อมูลสวัสดิการสังคม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานศูนย์เยาวชน งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานสํงเสริมทุนกลุํมอาชีพดาเนินการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๓. งานสังคมสงเคราะห์ มีห น๎าที่รับ ผิดชอบ งานสงเคราะห์เด็ ก สตรี คนชรา และผู๎พิการ งานสํ ง เสริ ม
สุขภาพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข
และข๎อบัง คับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข๎องกับการ
สาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค การเผยแพรํ ฝึกอบรม การให๎สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข
งานด๎านสิ่งแวดล๎อม การให๎บริการสาธารณสุข การควบคุมอากรฆําสัตว์ จาหนํายเนื้อสัตว์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
และได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ ดังนี้
๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านสุขาภิบาลทั่วไป ด๎านสุขาภิบาลโรงงาน ด๎าน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ ด๎านอาชีพอนามัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๒. งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านบริหารจัดการ ด๎านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม การอนามัยชุมชน งานปูองกันยาเสพติด งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตํอ งานรักษาพยาบาล งาน
ชันสูตรสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานทันตกรรม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๓. งานรักษาความสะอาด มีหน๎าที่รับผิดชอบงาน ด๎านการควบคุมสิ่งปฏิกูล ด๎านการรักษาความสะอาด
และขนถํายสิ่งปฏิกูล ด๎านการกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๔. งานควบคุมโรค มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านเฝูาระวัง ด๎านระบาดวิทยา ด๎านโรคติดตํอและสัตว์นาโรค
ด๎านโรคเอดส์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย

กองส่งเสริมการเกษตร
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการเกษตรและการสัตว์แพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะเป็น
การศึกษา การค๎นคว๎า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยทางการเกษตร เชํน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
การคัดพันธุ์ที่ต๎านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน การจัดการและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให๎คาปรึกษาแนะนา ด๎านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยง
เชื้อ ตลอดจนการชํวยดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ การปฏิบัติการในห๎องทดลอง การพัฒนาการและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ด๎านการเกษตรตําง ๆ กาหนดนโยบายและวางแผน การดาเนินงานทางวิชาการ
เกษตร การวัดและประเมินผลการดาเนินงานทางการเกษตร กาหนดระบบและวิธีการ ด๎านนิเทศ ควบคุมติดตาม
และประเมินผลด๎าน การเกษตร จัดสวนและอบรมด๎านวิชาการเกษตร จัดประชุม การเผยแพรํกิจกรรมการเกษตร
แนะแนววิชาการเกษตรและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ
ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการเกษตร มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานด๎านวิชาการและเทคโนโลยีด๎านการสํงเสริม ปรับปรุง
ขยายพันธุ์พืช ด๎านปูองกัน รักษาโรคและศัตรูพืช ด๎านเพาะชาและปุ๋ยเคมี ด๎านสํง เสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร ด๎านบรรจุภัณฑ์และร๎านค๎าสาธิต งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย
๒. งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน๎าที่รับผิดชอบ งานด๎านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด๎านสํงเสริม ปรับปรุง
ขยายพันธุ์สัตว์ ด๎านเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ ด๎านปูองกันรักษาโรคและกักสัตว์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
แนวทางระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ภายใต้ การก ากั บตรวจสอบ ดู แล ของหน่ วยงานรั ฐ และผ่ านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดว่ า
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนา
ท้องถิน่ สี่ปี ไว้ดังนี้
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป”ี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องนาข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ตาบล ปัญหาความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อาเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1๒ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ต้ า น ได้ เ ล็ ง เห็ น ความจ าเป็ น และ
ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น ซึ่ง
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาหมู่ บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบล และเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการวางกรอบการทางานการพัฒนาตาบลต่อไป
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็น
ระยะเวลา ๔ ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเป็น เครื่องมื อในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อ ที่
กระบวนการจัด ทางบประมาณเป็น ไปด้ วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และการจัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่ อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๔. เพื่ อตอบสนองต่อ ความต้อ งการและการแก้ ปัญ หาของประชาชนในพื้ นที่ และเป็น ไ ปตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
๕. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะกลาง และเป็นแนวทางในจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
๗. เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับแผนในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด และประเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

สรุปความเชื่อมโยง
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น

ปัจจัยนาเข้า
• แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
• นโยบายของ
รัฐบาล/
แผนการบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน
• ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัด/
จังหวัด/อาเภอ
• นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น
• ภารกิจตามอานาจ
หน้าที่
• ปัญหาความ
ต้องการ
ของประชาชน/
แผนชุมชน
• ข้อมูล

แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์
แนวทางการ
พัฒนา
โครงการ
กิจกรรม

หมวด
รายจ่าย
ต่างๆ

งบประมาณ
รายจ่าย อปท.

แผนการ
ดาเนินงาน
(ปฏิทิน
การ
ทางาน)

Work Flow กระบวนงาน
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน - หลัง
ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่ายขึ้ นและแสดง
ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ประชาคม
รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาประชาคมระดับ
ตาบล

ม.ค. - มี.ค.

มี.ค. - พ.ค.
N
Y

จัดทาร่างแผนฯ

ประชุม คกก.จัดทาแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ

พ.ค. – มิ.ย.

N

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ
ประกาศใช้
ความหมายสัญลักษณ์
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย)
นั ก วิ เ คราะห์ ฯ /หั ว หน้ า
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านั ก งานปลั ด ฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ
นั ก วิ เ คราะห์ ฯ /หั ว หน้ า
สานักปลัด/ปลัดฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น / ค ก ก .
สนับสนุนแผนฯ
นั ก วิ เ คราะห์ ฯ /หั ว หน้ า
สานักปลัด/ปลัดฯ/คกก./
จนท.สานักงานปลัดฯ

ก.ค. – ส.ค.

นั ก วิ เ คราะห์ ฯ /หั ว หน้ า
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านั ก งานปลั ด ฯ/คกก.
จั ด ท า แ ผ น / ค ก ก .
สนับสนุนแผนฯ

ก.ย.

นั ก วิ เ คราะห์ ฯ /หั ว หน้ า
สานักปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ

ต.ค.

ผู้บริหารท้องถิ่น

Y

1. ประชาคมหมู่บ้าน
2. รวบรวมนาข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต.
3. ประชาคมระดับตาบล
4. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ
5. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
6. รายงานอาเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ
7. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาตาบล
8. ฝุายบริหาร และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
9. เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ
10. นายอาเภออนุมัติ
11. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ
12. ฝุายบริหารจัดการบริหารโครงการ
-จัดทาเอง / สนับสนุนงบประมาณ
13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ
- ตรวจสอบงบประมาณ / เสนอโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หลัง จากที่ไ ด้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการ
จัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นไปการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไปนี้ และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอนุมัติ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
(2) ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไ ด้
อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในช่วงถัดไปด้วย
(4) เนื่องจากกิ จกรรมที่จะต้องด าเนิน การมี ความหลากหลาย ดัง นั้น ในชั้น ของการพิจ ารณา
กาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้าน
กาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
- โครงการที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อุ ด หนุ น ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการที่ จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็ นต่อ การจั ดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี ซึ่ง นอกจากจะต้อ งเก็ บรวบรวมข้อมูล พื้นฐานทั่ว ไปแล้ว ยัง จะต้อ ง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของ
ห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
- การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสี่ปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสี่ ปี
(ใน
กรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้น ก็อาจกาหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุ ผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น และนาไปปรับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์จ ะมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ห ลากหลาย ซึ่ ง ล้ ว นแล้ว แต่มี ความจ าเป็ นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญ
ดัง กล่าวไม่ไ ด้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสี่ปีของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ
วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี ตั้ง แต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวมคะแนนและจัดลาดับ วิธีการจัดลาดับความสาคัญ ที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาดาเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลาดับ
ความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว ง สี่ ปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ ปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูา หมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. คณะกรรมการสนับ สนุน การจั ดทาแผนพั ฒนาท้อ งถิ่ น จัด เวทีป ระชาคม ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สมบูรณ์ ต่อไป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. คณะกรรมการพั ฒนาท้อ งถิ่ นร่ว มกับ ประชาคมท้ องถิ่ น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดมุ่ง หมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมทั้ง สอดคล้องกับ
ปัญ หา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่ง งบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ซึ่ง จะมีความแตกต่ างหลักหลายทั้ งด้า นความรู้ ทักษะ และทัศ นคติ ซึ่ง องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะต้องน า
ศักยภาพกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ในการ
บริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสู ง สุ ด โดยมี ก ารและใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้ง สามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
ระบบติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้กาหนดองค์ประกอบของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ
28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสอง
คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่ง คนทา
หน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวั นนับแต่วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น คือ การประเมินว่ามีการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัด ความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปฉี บับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในภาพรวมได้จาเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันนามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

บทที่ 4
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการ และเสริมสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง ปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุ ง
คุณภาพข้าราชการในการทางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิ ตสานึกในการให้บริการ
ประชาชน สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
สาหรับคาว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมาย
อาญา มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(แก้ไ ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามี
ตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มี
หลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้นไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
ก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่า
ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.จัดทา
1.3 พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตั ว แต่มีลักษณะเป็นการรับฝาก
เป็นทางราชการเพื่อนาไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงินไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่า
ประจาแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่งลงบัญชีและนาเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
"ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรือ
งดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอานาจหน้าที่จะอ้างได้
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคั บบัญชา
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทานองคลองธรรม
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
"ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
"มิควรได้" หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยมุ่ ง ที่จะให้ต นเองหรือ ผู้อื่นได้รับ ประโยชน์ ที่มิควรได้ ซึ่ง ห ากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจาก
ราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และดาเนิน
คดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
หากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจาคุก
และยึ ด ทรั พ ย์ ดั ง นั้ น ข้ า ราชการทุ ก คนควรพึ ง ละเว้ น การทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการโดยเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ข อง
ประเทศชาติเป็นสาคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาที่ทาให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทาให้ผลประโยชน์ไม่ตก
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดาเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เปูาประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ความสาเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ
การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติง านตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบั ติง าน มาตรา 29 ในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกั น ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึง ถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ น นโยบายของคณะรั ฐมนตรี ก าลัง เงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ ม ค่า ของภารกิ จและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน
- หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้
ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ
ทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่
สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา 42 เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
นั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
หรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดย
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึง ให้
กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่จาเป็น
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผล
ตาม มาตร 9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา 47 ในการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติง านของข้า ราชการเพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ หารงานบุ คคล ให้ ส่ว นราชการประเมิ นโดยค านึ ง ถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน พ.ศ. 25๖๐
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน พ.ศ. 25๖๐
ข้อ 5 ข้า ราชการการเมือ งท้อ งถิ ่น มีห น้า ที ่ด าเนิน การให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย เพื่อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน พ.ศ.25๖๐
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดาเนินงาน
จัดการบริก ารสาธารณะ การศึ กษาของท้ องถิ่น การบริ หารงานบุค คลและพัฒ นาบุค ลากร รวมทั้ง ส่ง เสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น เพื่อ
เป็นการสร้างจิตสานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และ
เป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ต้าน เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
1. 4 รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ผ ลก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เ อ ง แ ละ มุ่ ง มั่ น แ ก้ ไ ข เ มื่ อ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พ ล า ด
ข้อ 2 การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเปูาหมาย
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 5 การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบั ติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่ งเน้นการประเมินความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพร้อ มด้านข้อมู ลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิ บัติง านที่มี ประสิ ทธิภ าพ ซึ่ง จะเป็น ส่วนที่
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดิ น และการใช้สิทธิต ามพระราชบัญ ญัติข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่ง ใสหน่วยงาน
ภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐ
ได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก
ฝุาย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียม และมีมาตรฐานเดียวกัน และตัวชี้วัด
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์
ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้ านข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการ
ทางานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
1) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใส ที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการดาเนินการ ที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่ง ใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพื่อกิจการอื่น
5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่ แสดงถึง
ความโปร่ง ใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้อ มูลข่าวสารการมีส่วนร่ว มของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริ หารจัดการของภาครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส ด้านการบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. การจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
3. การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่อ สัตย์สุจริต ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แ ย้งที่ ไม่ เป็น ธรรม โดยเป็น การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้ นตอนการให้บริ การ การเลือ กใช้ช่ อ งทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่ง ใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน

ซึ่งเป็น การสะท้ อนให้เ ห็น ถึง การเปิ ดเผย การตรวจสอบได้ และการส่ง เสริมการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล
ข่าวสารของทางราชการ และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิ บัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิ ภาพที่ เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดค่าของความสมบู รณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ตัว ชี้วั ด สาหรับ การประเมิน ผลการปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงาน การพั ฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพภายในของ
หน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกที่ มีความเป็นอิสระ การให้ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการ
ทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก่
1. การจัดทาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
4. การส่ งเสริมการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของ
หน่วยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริม
สิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่ งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล และส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. มีก ารปฏิ บั ติห น้า ที่ต ามแผนปฏิ บัติ การประจ าปี ภายใต้ต ามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการ
นาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับก่อน – หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชนผู้
มารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกาหนดไว้ ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการให้บริการเรียงตามลาดับก่อน – หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทา
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกาหนดรูปแบบ
และเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิดตามกฎระเบียบของราชการ และจริยธรรม
ของหน่วยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณา
จากการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ ให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญ กาลังใจแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติง านของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการ
กาหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ตั วชี้วัดและวิธีการ
ประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ

การจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
กาหนดไว้โ ดยจะต้ องมี การเผยแพร่ ผลการประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านของหน่ วยงาน ให้ เป็ น ที่
รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผน ปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดทา
รายงานผลการประเมิน การดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติการประจาปี พร้อมทั้ง วิเคราะห์ปั ญ หาอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติง านตามแผนปฏิบัติการประจาปี ให้เป็นที่รับรู้ของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดาเนินการไปตามแผนที่
กาหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบัง คับให้กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องดาเนินการอย่างหนึ่งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรี ยกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้เรียกว่าการควบคุม คุณภาพ (Quality Control) การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ
และคุณภาพตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้า หน้าที่ที่ ปฏิบัติง านโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติง านตามวิธีที่กาหนดไว้ และให้ เป็นไปตามกาหนดการ
โครงการ ควบคุมและบารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control)
การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพื่ อให้โครงการ
เสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร และที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนาเข้า
ของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมกากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น
ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น

ความสาคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้
1. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
สาคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้ง นี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจสาคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทาโครงการนี้ไปทาไม เมื่อเป็น
เช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึง
ถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิ ค วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะสามารถลดเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการ
ลงไปได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้
3. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงาน
และผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพี่เลี้ยงมา
ช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
4. ช่วยปูองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม
ไม่ดีพออาจเป็น สาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่
เรียกว่า "สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดขึ้น
5. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและควบคุม
นั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัด
ไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น
6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง
เช่น คาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งผู้บริ หารมองไม่
เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการทาให้วัตถุประสงค์ และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและ
ทาการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุม เป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้การติดตามและการควบคุม
นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการ
ทางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และในทาง
กลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุม
อะไรได้

