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บทที่ 1บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

จากบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แกไ้ขเพ่ิมเติม

ถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 3 เร่ือง อ  านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มาตรา 66องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลมีอ  านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1. จดัใหมี้ และ บ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะ รวมทั้งก  าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและ ผูพ้ิการ 

7. คุม้ครอง ดูแล และ บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหต้ามความ

จ าเป็นและสมควร 

ตามบทบาทภารกิจของส่วนทอ้งถ่ินต ามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ .2550 

พระราชบญัญติัต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552

พระราชบญัญติัก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

พระราชกฤษฎีการว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินวดัผลการบริหารและปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือทราบ

ผลสมัฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจดัทาคู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง มีเป้าประสงคใ์นการนามาตรฐานการปฏิบติังานต ามภารกิจหลกัท่ีไดม้าใชใ้นการ

ปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยติุการด าเนินการซ่ึงบ่งช้ีว่ากระบวนการวิธีการแผนหรือโครงการ

นั้นผลเป็นอยา่งไร นาไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด 
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คู่มือการปฏิบติังาน (Operating Manual)) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงในการท างานทั้งกบัตวั

หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน จดัท าข้ึนไวเ้พ่ือจดัท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงาน

ออกมาเป็นระบบและครบถว้น 

คู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) 

 เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสน้ทางการท างานท่ีมีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ 

 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององคก์รและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

 มกัจดัท าสาหรับลกัษณะงานท่ีซบัซอ้น มีหลายขั้นตอนและเก่ียวขอ้งกบัคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหห้วัหนา้หน่วยงานไดม้ีโอกาสทบทวนภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานของตนว่า ยงัคงมุ่งต่อจุด

ส าเร็จขององคก์ารโดยสมบูรณ์อยูห่รือไม่ เพราะจากสภาพการเปล่ียนแปลง ต่างๆท่ีเกิดข้ึนอาจท าให้

หน่วยงานตอ้งใหค้วามส าคญัแก่ภาระบางอยา่งมากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานหรือจุดส าเร็จของ การท างาน

ของแต่ละงานออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้ารท างานเกิดประโยชน์ต่อองค ์การโดยส่วนรวมสูงสุด 

และเพื่อใชม้าตรฐานการท างาน/จุดส าของงานน้ีเป็นเคร่ืองมือใน การประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานต่อไปดว้ย 

3. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในปัจจุบนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้ราบความ

คาดหวงัอยา่งชดัแจง้ว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผูบ้งัคบับญัชาจะวดัความส าเร็จของการท างานในเร่ืองใดบา้ง

ซ่ึงยอ่มท าใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถ ปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานใหต้รงต ามท่ีหน่วยงาน

ตอ้งการไดแ้ละส่งผลใหเ้กิดการยอมรับผลการประเมินฯมากยิง่ข้ึน เพราะทุกคนรู้ล่วงหนา้แลว้ว่าท างาน

อยา่งไรจึงจะถือ ไดว้่ามีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจและเป้าหมายขององคก์ร เพื่อให้

หวัหนา้หน่วยงานสามารถมองเห็นศกัยภาพของพนกังาน เน่ืองจากการท างานทุกหนา้ท่ีมีจุดวดัความส าเร็จท่ี

แน่นอนเด่นชดัหวัหนา้งานจึงสามารถใชท้รัพยากรบุคคล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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ประโยชน์ของการจดัท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์รและผูบ้งัคบับญัชา 

1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 

2. เป็นขอ้มูลในการประเมินค่างานและจดัชั้นต าแหน่งงาน 

3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 

4. การก าหนดหนา้ท่ีการงานชดัเจนไม่ซ ้าซอ้น 

5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบติังาน 

6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 

8. ใหผู้ป้ฏิบติังานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกนัได ้

9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลงัคน 

10. ผูบ้งัคบับญัชาไดท้ราบขั้นตอนและสายงานท าใหบ้ริหารงานไดง่้ายข้ึน 

11. สามารถแยกแยะล าดบัความส าคญัของงาน เพื่อก  าหนดระยะเวลาท างานได ้

12. สามารถก าหนดคุณสมบติัของพนกังานใหม่ท่ีจะรับไดง่้ายข้ึนและตรงมากข้ึน 

13. ท าใหบ้ริษทัสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานใหเ้หมาะสมยิง่ขั้นได ้

14. ยติุความขดัแยง้และเสริมสร้างความสมัพนัธใ์นการประสานระหว่างหน่วยงาน 

15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได ้

16. เป็นขอ้มูลในการสร้างฐานขอ้มูลของบริษทัต่อไปได ้

17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปได ้

18. การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัผลงานและปริมาณก าลงัคนของหน่วยงานได ้

19. ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน 

20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผูบ้งัคบับญัชาคนใหม่ในการร่วมกนัเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบติังานท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน 

1. ไดรั้บทราบภาระหนา้ท่ีของตนเองชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ไดเ้รียนรู้งานเร็วข้ึนทั้งตอนท่ีเขา้มาท างานใหม่ / หรือตอนท่ีจะยา้ยงานใหม ่

3. ไดท้ราบความคาดหวงั(Expectation) ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อตนเองชดัเจน 

4. ไดรั้บรู้ว่าผูบ้งัคบับญัชาจะใชอ้ะไรมาเป็นตวัประเมินผลการปฏิบติังาน 

5. ไดเ้ขา้ใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหน่วยงาน 
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6. สามารถช่วยเหลืองานซ่ึงกนัและกนัได ้

7. เขา้ใจหวัหนา้งานมากข้ึน ท างานดว้ยความสบายใจ 

8. ไม่เก่ียงงานกนั รู้หนา้ท่ีของกนัและกนัท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

9. ไดท้ราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพ่ือน ามาปรับปรุงงานได ้

10. ไดเ้รียนรู้งานของหน่วยงานไดท้ั้งหมด ท าใหส้ามารถพฒันางานของตนเองได ้

11. มีขั้นตอนในการท างานท่ีแน่นอน ท าใหก้ารทางานไดง่้ายข้ึน 

12. รู้จกัวางแผนการท างานเพื่อใหผ้ลงานออกมาตามเป้าหมาย 

13. สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

14. สามารถแบ่งเวลาใหก้บังานต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

15. รู้ขอบเขตสายการบงัคบับญัชาท างานใหก้ารประสานงานง่ายข้ึน 

16. ไดเ้ห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆในฝ่ายงานเดียวกนัเขา้ใจงานมากข้ึน 

17. สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะมีส่ิงท่ีอา้งอิง 

18. ไดรั้บรู้ว่าตนเองตอ้งมีการพฒันาอะไรบา้งเพื่อใหไ้ดต้ามคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 

19. ไดเ้รียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เขา้ใจกนัและกนัมากข้ึน 

20. ไดรั้บรู้ว่างานท่ีตนเองท าอยูน่ั้นส าคญัต่อหน่วยงานอยา่งไร เกิดความภูมิใจ 
 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีช่ือยอ่เป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ

บริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวม

เงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนหา้หมื่นบาท (ปัจจุบนั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งส้ิน 5,335 แห่ง) 
 

รูปแบบองค์การ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

1. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน

หมู่บา้นละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วน
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ต าบลนั้น กรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บา้นใหมี้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

จ านวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บา้นใหม้ีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หมู่บา้นละสามคน 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หน่ึงคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง |การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต ามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

การบริหาร 

กฎหมายก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 1คน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผูบ้ริหาร

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเรียกว่านายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง 
 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แกไ้ข

เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542) 

1. พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหนา้ท่ีตอ้งทาตามมาตรา 67 ดงัน้ี 

1. จดัใหม้ีและบ ารุงทางนา้และทางบก 

2. การรักษาความสะอาดของถนนทางนา้ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาจดัขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 

3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ 

7. คุม้ครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 

 



คู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกจิหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 

6 

3. มีหนา้ท่ีท่ีอาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี 

1. ใหม้ีนา้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2. ใหม้ีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

3. ใหม้ีและบ ารุงรักษาทางระบายนา้ 

4. ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

5. ใหม้ีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
 

รูปแบบองค์การ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 
1. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน

หมู่บา้นละสองคนซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้นกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บา้นใหมี้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
จ านวนหกคนและในกรณีมีเพียงสองหมู่บา้นใหม้ีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมู่บา้นละสามคน 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงคนซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง |การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

การบริหาร 
กฎหมายก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหารอบต . (ม.58) ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 1คนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คนซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูบ้ริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเรียกว่านายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงมาจาก การ
เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง 
 
อ านาจหน้าที่ของอบต. 

อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ .ศ. 2537 และแกไ้ข
เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
1. พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหนา้ท่ีตอ้งทาตามมาตรา 67 ดงัน้ี 

1. จดัใหม้ีและบ ารุงทางนา้และทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนนทางน ้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการกาจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 
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3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรีเด็กและเยาวชนผูสู้งอายแุละพิการ 
7. คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหนา้ท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขตอบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี 
1. ใหมี้น ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
2. ใหม้ีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า 
4. ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหม้ีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของอบต. 
10. ใหม้ีตลาดท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 
 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พระราชบญัญติัก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินพ .ศ.2542

ก าหนดใหอ้บต .มีอ  านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดงัน้ี 
1. การจดัทาแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบกทางน ้ าและทางระบายน ้ า 
3. การจดัใหม้ีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
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7. คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13. การจดัใหม้ีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การกาจดัมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน ้ าเสีย 
19. การสาธารณสุขการอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
22. การจดัใหม้ีและควบคุมการฆ่าสตัว ์
23. การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถาน 

อ่ืนๆ 

24. การจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นกิจอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทบาทภารกิจตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ .ศ.2537 จาก

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ .ศ.2537 ส่วนท่ี  3 เร่ืองอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาตรา  66 ก าหนดให้  "องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ
สงัคมและวฒันธรรม " ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกรอบภาระหนา้ท่ีหลกัของอบต . เมื่อพิจารณาตามบทบญัญติั
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ .ศ.2540 ว่าดว้ยการปกครองทอ้งถ่ินมาตรา  289 บญัญติัว่า  "องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถ่ิน" และ "องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมี 
สิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากน้ีมาตรา 290 ยงัไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อ  านาจหนา้ท่ีในการจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีตนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ดงันั้นกรอบภาระหนา้ท่ีของอบต . จึงครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ  (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอ่ืนๆ ) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  (รวมถึงการสาธารณสุขการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มการศึกษาอบรมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ ) ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
บทบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหนา้ท่ีท่ีตอ้งทาและอาจ
ทา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ  านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจสงัคมและ
วฒันธรรม (มาตรา 66) 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบล(อบต.) มีหนา้ท่ีตอ้งทาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงัต่อไปน้ี (มาตรา67) 

(1) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน ้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกาจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(3) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
(6) ส่งเสริมการพฒันาสตรีเด็กเยาวชนผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
(7) คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความ

จ าเป็นและสมควร  (ความเดิมในมาตรา  68 (8) ถูกยกเลิกและใชข้อ้ความใหม่แทนแลว้โดยมาตรา  14 และ
เพ่ิมเติม (9)โดยมาตรา 15 ของพ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2542 ตามลา
ดบั) 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจทาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงัต่อไปน้ี (มาตรา 68) 

(1) ใหม้ีนา้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(2) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า 
(4) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
(5) ใหม้ีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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(6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุม้ครองดูและและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(10) ใหม้ีตลาดท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
(12) การท่องเท่ียว 
(13) การผงัเมือง 

(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของพ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบล (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2542) 
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บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

ประวตัคิวามเป็นมา 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ไดจ้ดัตั้งจากสภาต าบลนิคมหว้ยผึ้งเป็นองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกาศเม่ือ

วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒  

ลกัษณะที่ตั้งและภูมปิระเทศ 

เลขท่ี ๒๑๐ หมู่ท่ี ๔ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  อ  าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธุ ์อยู่

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั ห่างจากอ าเภอหว้ยผึ้ง ๑ กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดักาฬสินธุ ์ ๕๘ 

กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลา ๑ ชัว่โมง ๑๕ นาที ในการเดินทางจากอ าเภอหว้ยผึ้งถึงจงัหวดักาฬสินธุ ์

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดกบัต าบลโนนนาจาน อ  าเภอนาคู และต าบลค าบงบางส่วน  

 ทิศใต ้  ติดกบัต าบลหนองอีบุตร และต าบลไคนุ่้นบางส่วน  

 ทิศตะวนัออก  ติดกบัต าบลภูแล่นชา้ง อ  าเภอนาคู และต าบลไคนุ่้นบางส่วน  

 ทิศตะวนัตก  ติดกบัต าบลค าบง  

สภาพทั่วไป 

ขนาดพ้ืนท่ี 

         มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ       ๔๗,๔๔๓ ไร่  

-    พ้ืนท่ีราบประมาณ       ๑๕ ,๔๓๕  ไร่  

- ภูเขาประมาณ      ๑๕๐๒๕ ไร่  

- พ้ืนน ้ าประมาณ      ๓ ,๓๘๙ ไร่  

- อ่ืนๆประมาณ      ๑๓ ,๕๙๔ ไร่  

  คิดเป็นพ้ืนท่ี                ๗๕.๙๐   ตร.กม. 
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จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้มทีั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ท่ี ๑    บา้นคลองอุดม   

หมู่ท่ี ๒   บา้นนาอุดม    

หมู่ท่ี ๕   บา้นโนนทบัชา้ง    

หมู่ท่ี ๙   บา้นโนนส าราญ    

หมู่ท่ี ๑๐  บา้นไทรงาม (บางส่วน)    

หมู่ท่ี ๑๑  บา้นภูเงิน    

หมู่ท่ี ๑๒  บา้นโนนสมควร (บางส่วน)    

หมู่ท่ี ๑๓ บา้นหว้ยฝา  

หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองแสง (บางส่วน)  

หมู่ท่ี ๑๕ บา้นร่องแก่นคูณ 

หมู่ท่ี ๑๖ บา้นโนนสวรรค ์(บางส่วน) 

ข้อมูลประชากร 

 

 

หมู่ที่ จ านวนประชากร รวม จ านวนหลงัคาเรือน 
ชาย หญิง 

๑ คลองอุดม ๑๖๖  ๑๗๕ ๓๔๑ ๙๗ 
๒นาอุดม ๑๘๑ ๑๙๕ ๓๗๖ ๘๒ 
๕โนนทบัชา้ง ๑๕๓ ๑๕๔ ๓๐๗ ๗๗ 
๙โนนส าราญ ๒๙๗ ๒๗๑ ๕๖๘ ๑๖๐ 
๑๐ไทรงาม ๔๘ ๓๖ ๘๔ ๓๔ 
๑๑ภูเงิน ๒๑๕ ๑๙๒ ๔๐๗ ๑๒๑ 
๑๒โนนสมควร ๘๓ ๘๕ ๑๖๘ ๕๖ 
๑๓หว้ยฝา ๓๙๕ ๓๗๓ ๗๖๘ ๑๘๙ 
๑๔หนองแสง ๓ ๑ ๔ ๒ 
๑๕ร่องแก่นคูณ ๙๓ ๑๐๔ ๑๙๗ ๕๐ 
๑๖โนนสวรรค ์ ๑๑ ๙ ๒๐ ๒๑ 



คู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกจิหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 

13 

ประชากรแฝง ๑๐ ๙ ๑๙  

รวม ๑ ,๖๕๕ ๑,๖๐๔ ๓ ,๒๕๙ ๘๙๐ 

มีความหนาแน่นเฉล่ีย  ๔๓ คน/ ตารางกิโลเมตร 

(อา้งอิงจาก ขอ้มูลส านกัทะเบียนอ าเภอหว้ยผึ้ง  กรมการปกครอง ณ วนัท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ) 

ช่ือผูน้  าทอ้งถ่ินในแต่ละหมู่บา้น 

หมู่ท่ี ๑   บา้นคลองอุดม   ผูใ้หญ่บา้น นายทองจนัทร์  มิอามาตร์  

หมู่ท่ี ๒   บา้นนาอุดม   ผูใ้หญ่บา้น นายหสั  เกตะโร    

หมู่ท่ี ๕   บา้นโนนทบัชา้ง ผูใ้หญ่บา้น นายอดุล  ช ากรม    

หมู่ท่ี ๙   บา้นโนนส าราญ  ผูใ้หญ่บา้น นายสมจิตร  ค  าส าแดง    

หมู่ท่ี ๑๐  บา้นไทรงาม   ผูใ้หญ่บา้น นายจกัรทิพย ์ ดอนถวิล    

หมู่ท่ี ๑๑  บา้นภูเงิน   ผูใ้หญ่บา้น นายธรรมรส  เรียกศิริ    

หมู่ท่ี ๑๒  บา้นโนนสมควร  ก  านนั นายสุรัตน์  ทองแปลง    

หมู่ท่ี ๑๓  บา้นหว้ยฝา   ผูใ้หญ่บา้น นายประมวล  ประทุมชาติ  

หมู่ท่ี ๑๔  บา้นหนองแสง   ผูใ้หญ่บา้น นายอาคม  ตาลวาวแวว   

หมู่ท่ี ๑๕  บา้นร่องแก่นคูณ  ผูใ้หญ่บา้น นายเรืองศิลป์  นนทย์ะโส  

หมู่ท่ี ๑๖  บา้นโนนสวรรค ์ผูใ้หญ่บา้น นายประยทุธ  นิลมาตย์  

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท า

ไร่มนัส าปะหลงั ท าสวนยางพารา ท าสวน ท าไร่ออ้ย และอ่ืนๆ 

 อาชีพเสริม ไดแ้ก่ การเล้ียงสตัว ์เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ และการเพาะปลูกพืชผกัหลงัฤดูเก็บเก่ียว 

การเพาะเห็ดในโรงเรือน การเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต ์และสตัวน์ ้ าอ่ืน  ๆ

ขอ้มูลเกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
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ท่ี บา้น ชนิดพืช พ้ืนท่ีปลูก(ไร่) ผลผลิตเฉล่ีย(กก./ไร่) จ านวนผลผลิตรวมทั้งหมด(ตนั)

 หมายเหตุ  

๑ คลองอุดม ข้าว  ๖๔๓    ๔๘๐  

 ๓๐๙.๐๐  

  มนัส าประหลงั   -    -   -

  

  อ้อยโรงงาน  ๒๐    ๑๒,๐๐๐  

 ๒๔๐  

  ยางพารา  -    -   -

  

๒ นาอุดม  ข้าว  ๓๓๕    ๔๒๐  

 ๑๔๑  

  มนัส าประหลงั  -    -   -

  

  อ้อยโรงงาน  -    -   -

  

  ยางพารา  -    -   -

  

๓ โนนทับช้าง ข้าว  ๒๐๓    ๓๒๐   ๖๕

  

  มนัส าประหลงั  ๒๒    ๓,๐๐๐   ๖ ๖
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  อ้อยโรงงาน  ๕๐    ๑๐,๐๐๐  

 ๕๐๐  

๔ โนนส าราญ ข้าว  ๗๓๕    ๓๒๐  

 ๒๓๕  

  มนัส าประหลงั  ๓๐    ๓,๐๐๐   ๙๐

  

  อ้อยโรงงาน  -    -   -

  

  ยางพารา  -    -   -

  

๕ ไทรงาม   ข้าว  ๗๕๐    ๔๙๐  

 ๓๖๘  

  มนัส าประหลงั  ๒๐    ๓,๐๐๐   ๖๐

  

  อ้อยโรงงาน  -    -   -

  

  ยางพารา  -    -   -

  

๖ ภูเงิน ข้าว   ๓๐๕    ๓๓๐   ๑๐๑  
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ที่ บ้าน ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก(ไร่) ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร่)จ านวนผลผลติรวมทั้งหมด(ตนั)

 หมายเหตุ  

มนัส าประหลงั  ๓๐   ๓,๐๐๐    ๙๐

  

  อ้อยโรงงาน  ๓๐   ๑๐,๐๐๐   

 ๓๐๐  

  ยางพารา  -   -    -

  

๗ โนนสมควร ข้าว  ๗๐๘   ๔๒๐   

 ๒๙๗  

  มนัส าประหลงั  -   -    -

  

  อ้อยโรงงาน  ๑,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐   

 ๑ ,๐๐๐  

  ยางพารา  -   -    -

  

๘ ห้วยฝา ข้าว   ๕๙๓   ๓๒๐    ๑๙๐

  

  มนัส าประหลงั  ๑๒๐   ๓,๒๐๐   

 ๓๘๔  

  อ้อยโรงงาน  ๑๒๐   ๑๓,๐๐๐   

 ๑,๕๖๐  
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  ยางพารา  -   -    -

  

๙ ร่องแก่นคูณ ข้าว  ๘   ๓๐๐    ๑๐๐

  

  มนัส าประหลงั  ๓๕   ๓,๐๐๐    ๓๗

  

  อ้อยโรงงาน  -   -   

 ๑,๐๓๔  

  ยางพารา  -   -    -

  

 

**ข้อมูลอ้างองิ จากเกษตรอ าเภอห้วยผึง้ ๐๕/๐๖/๕๗** 

สภาพสังคม 

.๑ หน่วยธุรกิจในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 - ธนาคาร    - แห่ง  

 - โรงแรม /รีสอร์ท   ๒ แห่ง  

 - ป๊ัมน ้ ามนัและก๊าช   - แห่ง  

 - โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง  

 - โรงสี     ๙ แห่ง  

 - โรงรับจ าน า    - แห่ง  
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๒ การศึกษา  

- มโีรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด ๓ แห่ง มธัยมศึกษา ๑ แห่ง  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ๑ แห่ง 

โรงเรียนบ้านห้วยฝา 

ล าดับช้ัน จ านวนนักเรียน รวม         หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ชั้นอนุบาล ๗ ๕ ๑๒  
ชั้น ป. ๑ ๔ ๕ ๙  
ชั้น ป. ๒ ๖ ๒ ๘  
ชั้น ป.๓ ๕ ๑ ๖  
ชั้น ป.๔ ๕ ๗ ๑๒  
ชั้น ป.๕ ๖ ๔ ๑๐  
ชั้น ป.๖ ๘ ๑ ๙  

 **ข้อมูลอ้างองิจาก ร.ร.ห้วยฝา ๐๕/๐๖/๕๗** 

 โรงเรียนพรชัยวชิาลยั 

ล าดับช้ัน จ านวนนักเรียน รวม         หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ชั้น ป. ๑ ๓๓ ๒๘ ๖๑  
ชั้น ป. ๒ ๑๕ ๒๖ ๔๑  
ชั้น ป. ๓ ๒๘ ๓๖ ๔๖  
ชั้น ป.๔ ๒๔ ๓๗ ๖๑  
ชั้น ป.๕ ๒๙ ๕๔ ๘๓  
ชั้น ป.๖ ๒๓ ๓๘ ๖๒  
รวม ๑๕๒ ๒๑๙ ๓๕๔  

**ข้อมูลอ้างองิจาก ร.ร.พรชัยวชิาลยั ๐๕/๐๖/๕๗** 
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โรงเรียนหนองแก้วญาณเวท ี

ล าดับช้ัน จ านวนนักเรียน รวม         หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ช้ัน ม. ๑ ๑๒ ๗ ๑๙  
ช้ัน ม. ๒ ๑๖ ๑๓ ๒๙  

ช้ัน ม. ๓ ๑๔ ๘ ๒๒  
ช้ัน ม.๔ ๕ ๑๓ ๑๘  
ช้ัน ม.๕ ๔ ๗ ๑๑  

ช้ัน ม.๖ ๔ ๓ ๗  
รวม     

**ข้อมูลอ้างองิจาก ร.ร.หนองแก้วญาณเวที ๐๕/๐๖/๕๗** 

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ 

ล าดับช้ัน จ านวนนักเรียน รวม         หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล ๑๒ ๑๕ ๒๗  
ช้ัน ป. ๑ ๑๑ ๔ ๑๕  

ช้ัน ป. ๒ ๘ ๔ ๑๒  
ช้ัน ป.๓ ๗ ๑๑ ๑๘  
ช้ัน ป.๔ ๑๑ ๖ ๑๑  

ช้ัน ป.๕ ๑๐ ๘ ๑๘  
ช้ัน ป.๖ ๑๔ ๑๐ ๑๘  

ช้ัน ม. ๑ ๘ ๖ ๑๔  
ช้ัน ม. ๒ ๘ ๙ ๑๗  
ช้ัน ม. ๓ ๕ ๖ ๑๑  

รวม ๙๔ ๗๙ ๑๗๓  
**ข้อมูลอ้างองิจาก ร.ร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่๖ ๐๕/๐๕๖๕๗** 
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ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ล าดับช้ัน จ านวนนักเรียน รวม         หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ช้ัน เตรียมอนุบาล ๙ ๘ ๑๗  
ช้ัน อนุบาล ๑ ๘ ๑๐ ๑๘  

ช้ัน อนุบาล ๒ ๑๐ ๙ ๑๙  
ช้ัน อนุบาล๓ ๘ ๗ ๑๕  

 

**ข้อมูลอ้างองิจาก ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อบต.นิคมฯ ๓๑/๐๕/๕๗** 

 

๓ สถาบันและองค์การทางศาสนา 

- วดั/ส านักสงฆ์     ๙ แห่ง  

- มสัยดิ      - แห่ง  

- ศาลเจ้า     - แห่ง  

- โบสถ์      - แห่ง  

๔ การสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตยีง    - แห่ง  

- สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บ้าน   - แห่ง  

- สถานพยาบาลเอกชน     - แห่ง  

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      - แห่ง  
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๕ ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

- ศูนย์ อปพร.            ๑      แห่ง 

 

๔ การบริการพ้ืนฐาน 

๑ การโทรคมนาคม 

  - ที่ท าการไปรษณย์ีโทรเลข  - แห่ง  

  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ   - แห่ง  

๒ การไฟฟ้า (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) 

  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  ทุกครัวเรือน   จ านวน    ๘๖๓    ครัวเรือน 

๓ แหล่งน า้ที่สร้างขึน้ 

  - ฝาย      ๒ แห่ง  

  - บ่อน า้ต้ืน    ๗ แห่ง  

  - บ่อโยก     ๑๖ แห่ง  

๔ แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

 - ล าน า้ ล าห้วย     ๔ แห่ง  

 - บึง หนองและอ่ืนๆ    ๑ แห่ง  

๕ การคมนาคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 

  การสัญจรระหว่างหมู่บ้านยงัเป็นถนนลูกรังเช่ือมต่อกบัทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 

๒๐๔๒    การคมนาคมยงัมปัีญหาในหลายหมู่บ้าน     ได้แก่ 

  -  หมู่   ๑๓   และหมู่   ๑๕     ไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๒๑๐๑  
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-  หมู่  ๑,๒   และหมู่     ๕     ไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๒๐๔๒ 

 

ข้อมูลถนนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบ 

ในเขตพื้นที่รับผดิชอบ มทีั้งหมด                 สาย จ านวน                        กโิลเมตร แยกเป็น 

ที่                    ประเภท จ านวน(เส้น) ระยะทาง
(กโิลเมตร) 

 หมายเหตุ 

๑ คอนกรีตเสริมเหลก็    
๒ ลาดยาง    

๓ ลูกรัง    
๔ ถนนดิน    
                      รวม    
    

**อ้างองิข้อมูลจาก ส่วนโยธา อบต. ๐๕/๐๖/๕๖**  

๕ ข้อมูลอ่ืน  ๆ

๑ ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที ่

   - ป่าไม้และแหล่งน า้ธรรมชาต ิ

๒ มวลชนจดัตั้ง 

   -  ลูกเสือชาวบ้าน   ๑   รุ่น  ๖๐  คน 

   - ไทยอาสาป้องกนัชาต ิ– รุ่น - คน 

   -  กองหนุนเพ่ือความมัน่คงของชาต ิ– รุ่น - คน 

   - อปพร   ๓   รุ่น   ๘๗   คน 

-  อ่ืนๆ(ระบุ) 
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๖ ด้านการเมือง 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

- นางจิดาภา  ลาวลัย ์   

   ผูช่้วยผูบ้ริหาร        ๓  คน           ดงัน้ี 

-นายสมชาย  เฉวียงหงส์   ต าแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ย

ผึ้ง   

-นายสมหวงั  ไชยประโคม ต าแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ย

ผึ้ง 

-นางสาวขนิษฐา พาพาน  ต  าแหน่งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

นิคมหว้ยผึ้ง 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ๒๒  คน    ดงัน้ี  

๑.นายวิชิต  ชาระ ต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๒.นายสุรเดช  พาพาน ต าแหน่งรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๓.นายปาฏิหาริย ์ ระฟ้า ต  าแหน่งเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๔.นายณรงค ์ นรชาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๕.นายสมยั  มงคลเคหา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๖.นายจ าปี  เดชรัตน์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๗.นายสนิท  สุดสน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๘.นายอุดม  ช่ืนชม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๙.นายอุดม  นนทบ์รรดิษฐ ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๐.นายไสว  สุขดี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
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๑๑.นายสุดตา  กุลมี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๒.นายสงวน  นนบรรดิษฐ ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๓.นายขวญัใจ  นามสิงห์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๔.นายสมปอง  ค  าประเทือง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๕.นายองุ่น  ชาลีวนัดี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๖.นายสมศกัด์ิ  ชาระมาตย ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๗.นายสุริยา  ญาญเสถียร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๘.นางบุญถม  โคตรพนม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๑๙.นายวีระพนธ ์ มะลิตน้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๒๐.นายทวีศกัด์ิ  มะลิตน้  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๒๑.นางนาฎญา  น่ิมปานพยงุวงศ ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 

๒๒.นางสุดสายใจ  ใจอ่อน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  

๗ ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 

๑ จ านวนบุคลากร 

  มีจ  านวน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   จ  านวน   ๑๔   คน 

   พนกังานจา้งตามภารกิจ  จ  านวน  ๑๕    คน 

   พนกังานจา้งทัว่ไป            จ  านวน   ๕     คน  

   พนกังานจา้งเหมาบริการ  จ  านวน   ๑๐    คน  

                                                 รวม                 ๔๔    คน   
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ระดบัการศึกษาของพนกังานส่วนต าบล 

มธัยมศึกษา  ๑๑ คน  

ปวส.   ๕ คน  

ปริญญาตรี  ๒๓ คน  

สูงกว่าปริญญาตรี ๓ คน  

 ๒.รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ จ านวน  ๑๙,๓๙๗,๐๘๑.๙๒ บาท    แยกเป็น  

รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง  ๑,๑๖๘,๒๓๒.๒๒ บาท  

รายไดท่ี้ส่วนราชการต่างๆจดัเก็บให ้    ๑๓ ,๓๕๐,๑๐๔.๗๗ บาท                     

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๔ ,๘๗๘,๗๔๔.๙๒ บาท  

๓. รถท่ีใชใ้นงานราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 รถยนตส่ี์ประตู    ๑ คนั  

 รถยนตรั์บส่งนกัเรียน   ๑  คนั  

 รถบริการแพทยฉุ์กเฉิน( EMS)  ๑  คนั  

 รถ ๖ ลอ้ เอนกประสงค(์เครน)  ๑  คนั  

 รถ ๖ ลอ้เอนกประสงค(์น ้า/ดบัเพลิง) ๑  คนั  

 รถจกัรยานยนต ์   ๑  คนั  

  รวม    ๖  คนั  
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 ๘.ศกัยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

 ๑ การรวมกลุ่มทุกประเภท  ๑๗ กลุ่ม  

  แยกประเภทกลุ่ม 

  - กลุ่มอาชีพ   ๑๖ กลุ่ม  

  - กลุ่มออมทรัพย ์  ๑ กลุ่ม  

  - กลุ่มอ่ืนๆ   - กลุ่ม  

๒ จุดเด่นของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาต าบล) 

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ และมีแหล่งน ้ าเหมาะแก่การท าการเกษตร และเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ ารวมถึง

การปลูกพืชผกัต่าง  ๆ

๙ ความต้องการของประชาชน 

 ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  - ตอ้งการใหป้รับปรุงผวิจราจรใหส้ามารถสญัจรไปมาโดยสะดวกทุกฤดูกาล ตอ้งการใหม้ี

สถานท่ีในการกกัเก็บน ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคทุกฤดู ใหพ้อเพียงต่อความตอ้งการของประชาชน  

๒ ด้านการผลติ การตลาด รายได้และการมงีานท า 

  - ตอ้งการใหมี้การแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ดา้นการเกษตรเพ่ือส่งเสริมใหมี้การเพ่ิม

ผลผลิตใหม้ีคุณภาพและปริมาณมากกว่าเดิม 

  - ตอ้งการใหม้ีการรวมกลุ่มในการจดัหาตลาดรองรับผลผลิตและจดัหารถยนตส่์วนกลาง

เพื่อใชใ้นการน าผลผลิตท่ีไดน้ าไปจ าหน่าย  

 ๓ ด้านสาธารณสุขและการอนามยั 

  - ตอ้งการสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเพ่ือ ซ้ืออุปกรณ์ในการ           

รักษาพยาบาลผูป่้วย โดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงตวัจงัหวดั    
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-  ตอ้งการเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  ในการใหบ้ริการดา้น

การรักษาพยาบาล           

๔ ด้านน า้ใช้เพ่ือการเกษตร 

  - เพ่ิมงบสนบัสนุนในการจดัหาสถานท่ีในการเก็บน ้ าเพ่ือใหมี้น ้ าพอเพียงในฤดูแลง้  

๕ ด้านการบริหารและการจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  - เพ่ิมงบสนบัสนุนจากส่วนกลางเพ่ือน ามาพฒันาในชนบท เพ่ือการพฒันาในอนาคต ให้

กา้วหนา้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

๑๐ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.สะพานขา้มคลองมีไม่เพียงพอ 

๒.ไม่มีถนนสู่ไร่นา 

๓.ไม่มีถนนระหว่างหมู่บา้น 

๔.ไม่มีน ้ าประปา 

๕.น ้าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

๖.ไม่มีถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

๗.ตอ้งการขยายไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงในหมู่บา้น 

๘.ไม่มีไฟฟ้าไปสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

๙.ตอ้งการปรับปรุงถนนลูกรังสู่หมู่บา้น 

๑๐.ตอ้งการถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น 

๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 



คู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกจิหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 

28 

๑.ไม่มีทุนส าหรับกลุ่มอาชีพ 

๒.ไม่มีความรู้ในการรวมกลุ่มอาชีพ 

๓.ขาดความสามคัคีในกลุ่ม 

๔.ผูสู้งอายขุาดการดูแล 

๕.ผูพ้ิการไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

๖.ผูป่้วยโรคเอดส์สงัคมไม่ยอมรับ 

๗.เยาวชนขาดจิตส านึกในการหวงแหนวฒันธรรม ประเพณี 

๘.ไม่มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีในชุมชน 

๙.ตอ้งการแข่งขนักีฬาเยาวชนในพ้ืนท่ี 

๑๐.ผูป้กครองไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับเยาวชน 

๑๑.ขาดอุปกรณ์กีฬา  
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บทท่ี 3 

การปฏิบติังานตามภารกิจหลกั  
ความหมายมาตรฐานการปฏิบติังาน 

มาตรฐานการปฏิบติังานถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีองคก์ารจะน ามาใชใ้นการบริหาร 
งานบุคคลเพราะทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานต่างจะไดรับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน
ข้ึนมาใชร้วมกนัผูบ้ริหารจะมีเคร่ืองมือช่วยควบคุมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวการ
มอบหมายหนาท่ีและการสัง่การสามารถทาไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วการประเมินผลการปฏิบติังานมีความ
ยติุธรรมและน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีทั้งหลกัฐานและหลกัเกณฑท่ี์ผูบ้ริหารสามารถช้ีแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานยอมรับ
ผลการประเมินไดโ้ดยง่ายในส่วนของผูป้ฏิบติังานมาตรฐานท่ีก  าหนดไวถื้อเป็นส่ิงทา้ทายท่ีท าใหเ้กิดความ
มุงมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมายการปฏิบติังานมีความถูกตอ้งมากข้ึนเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานมีกรอบหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงงานและการพฒันาศกัยภาพเพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีทั้งผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร
องคก์ารไดร่้วมกนัก  าหนดไวเ้พื่อคุณภาพของการปฏิบติังานและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารมาตรฐาน
การปฏิบติังาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนบัเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึงของการ
บริหารองคก์ารเน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนท าใหก้ารพฒันาองคก์ารบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเปาหมายท่ี
วางไว ้การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวของตวับุคคลในองคก์ารนบัตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบติังานการบรรจุแตงตั้งการพฒันาการประเมินผลการปฏิบติังานไปจนถึงการใหบุ้คคลพนจากงานทั้งน้ี
เพื่อใหอ้งคก์ารไดค้นดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบติังานซ่ึงการท่ีองคก์ารจะไดบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวมาปฏิบติังานนั้นจ  าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือส าคญัคือการประเมินผลการปฏิบติังาน  
(Performance Appraisal) ข้ึนมาใชใ้นการวดัและประเมินคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินผล
การปฏิบติังานจะเป็นขอ้มูลท่ีองคก์ารน าไปใชใ้นการพิจารณาการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งการพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานการโอนยา้ยการใหพ้กังานและการใหพ้น้จากงานโดยทัว่ไปแลว้การท่ีจะท าให้
การประเมินผลการปฏิบติังานด าเนินไปอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรมและเช่ือถือไดน้ั้นองคก์ารมกัจะสร้างเคร่ืองมือ
ประกอบอีกส่วนหน่ึงข้ึนมาใชใ้นการพิจารณาประเมินผลซ่ึงหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชก้็คือมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน (Performance Standard)ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลท่ี
ปฏิบติังานอยา่งเดียวกนัโดยองคก์ารตอ้งท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวเ้ป็นเกณฑท่ี์ชดัเจนก่อน
แลว้เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีองคก์ารไดก้  าหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบติังานส าหรับคาวามาตรฐานการปฏิบติังาน  (Performance Standard)ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2529: 53) ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็นผลการปฏิบติังานในระดบัใดระดบั
หน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑท่ี์น่าพอใจหรืออยูใ่นระดบัท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ท าไดก้ารก าหนดมาตรฐานการ
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ปฏิบติังานจะเป็นลกัษณะขอ้ตกลงรวมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในงานท่ีตอ้งปฏิบติัโดย
จะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆดา้นดว้ยกนัอาทิดา้นปริมาณคุณภาพระยะเวลาค่าใชจ่้าย
หรือพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานเน่ืองจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณใน
ขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานให้
เหมาะสมและสอดคลองกบัลกัษณะของงานประเภทนั้นๆ 
 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อใหส่้วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณะอกัษรท่ีแสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน 
2.เพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์าร/การจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานถือเป็นเคร่ืองมือ

อยา่งหน่ึงในการสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน (ตาม PM 5) ท่ีมุ่งไปสูก้ารบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รอยา่ง
มีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารท างานของส่วนราชการไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายไดผ้ลิตผลหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทนัตามก าหนดเวลานดัหมายมีการท างานปลอดภยัเพื่อการบรรลุขอ้ก  าหนดท่ี
ส าคญัของกระบวนการ 

 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีองคก์ารและบุคคลในองคก์ารจะไดรั้บจากการก าหนดมาตรฐาน 

การปฏิบติังานข้ึนใชก้็พบว่ามีดว้ยกนัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นประสิทธิภาพการ ปฏิบติังาน การ

สร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบติังานจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การเปรียบเทียบผลงานท่ีท าไดก้บัท่ีควรจะเป็นมีความชดัเจน มองเห็นแนวทางใน

การพฒันาการปฏิบติังานใหเ้กิดผลไดม้ากข้ึน และช่วยใหมี้การฝึกฝนตนเองใหเ้ขาสู่มาตรฐานได ้

2. ดา้นการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบติังานเป็นส่ิงเราใหเ้กิดความมุงมัน่ไปสู่มาตรฐาน

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรู้สึกทา้ทาย ผูป้ฏิบติังานท่ีมุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะ

พยายามผูป้ฏิบติังานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกบังาน 

3. ดา้นการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบติังานจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบว่าผลงานท่ีมี 

คุณภาพจะ ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ช่วยใหไ้ม่ตอ้งก  าหนดรายละเอียดของงานทุกคร้ัง ท าใหม้องเห็น แนวทางใน

การปรับปรุงงานและพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และช่วยใหส้ามารถพิจารณาถึง ความคุ่มค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
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 4. ดา้นการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชค้วบคุม การ

ปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและสงผา่นค าสัง่ไดง่้ายข้ึน ช่วยใหส้ามารถ

ด าเนินงานตามแผนง่ายข้ึนและควบคุมงานไดดี้ข้ึน 

 5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบติังานช่วยใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

เป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ป้องกนัไม่ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกการ เปรียบเทียบ 

ผลการปฏิบติังานท่ีท าไดก้บัมาตรฐานการปฏิบติังานมีความชดัเจน และช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานยอมรับผลการ 

ประเมินไดดีข้ึน 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 

 1. เลือกงานหลกัของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลกัษณะ

งาน (Job Description) ประกอบ 

 2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอก าหนดไวล่้วงหนา้ว่าตอ้งการผลงานลกัษณะใดจากต าแหน่ง นั้น 

ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบติังาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอ้ก  าหนดท่ีตั้งไวต้อ้งไม่ขดักบั 

นโยบาย หลกัเกณฑห์รือระเบียบขอบงัคบัของหน่วยงานหรือองคก์าร 

 3. ประชุมผูท่ี้เก่ียวของ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้หน่วยงานทุกหน่วยงานและผูป้ฏิบติังาน 

ในต าแหน่งนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอ้ตกลงรวมกนั 

4. ดา้นการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชค้วบคุม การ

ปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและส่งผา่นค าสัง่ไดง่้ายข้ึน ช่วยใหส้ามารถ

ด าเนินงานตามแผนงายข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน 

5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบติังานช่วยใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

เป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ป้องกนัไม่ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกการ เปรียบเทียบผล

การปฏิบติังานท่ีท าไดก้บัมาตรฐานการปฏิบติังานมีความชดัเจน และช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานยอมรับผลการ

ประเมินไดดีข้ึน 
 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 

1. เลือกงานหลกัของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลกัษณะ

งาน (Job Description) ประกอบ 

2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอ้ก  าหนดไวล่้วงหนา้ว่าตอ้งการผลงานลกัษณะใดจากต าแหน่ง นั้นไม่

ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบติังาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอ้ก  าหนดท่ีตั้งไวต้อ้งไม่ขดักบั 
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นโยบาย หลกัเกณฑห์รือระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานหรือองคก์าร 

3. ประชุมผูท่ี้เก่ียวของ ไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้หน่วยงานทุกหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานใน

ต าแหน่งนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอ้ตกลงรวมกนั 

 4. ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวของอ่ืนๆเก่ียวกบัมาตรฐานการ 
ปฏิบติังานท่ีก  าหนดไว ้
 5. ติดตามดูการปฏิบติังานแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้
 6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไ้ขมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้หม่ความเหมาะสมยิง่ข้ึนเกณฑข์อง 
มาตรฐานการปฏิบติังานเกณฑท่ี์องคก์ารมกัก  าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานไดแ้ก่เกณฑด์า้นปริมาณ
งานและระยะเวลาท่ีปฏิบติัคุณภาพของงาน 
ลกัษณะการแสดงออกขณะปฏิบัตงิานซ่ึงกล่าวได้โดยละเอยีดดังนี ้
 1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบติัเป็นการก าหนดวางานตอ้งมีปริมาณเท่าไรและควรจะใช  ้ เวลา
ปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใดงานจึงจะเสร็จดงันั้นงานลกัษณะเช่นน้ีจะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานดว้ยปริมาณ
หรือระยะเวลาท่ีปฏิบติัได 
 2. คุณภาพของงานเป็นการก าหนดว่าผลงานท่ีปฏิบติัไดน้ั้นควรมีคุณภาพดีมากนอ้ยเพียงใดโดย
ส่วนใหญ่มกัก  าหนดว่าคุณภาพของงานจะตอ้งมีความครบถว้นประณีตถูกตอ้งเช่ือถือไดป้ระหยดัทั้งเวลา
และทรัพยากร 
 3. ลกัษณะการแสดงออกขณะปฏิบติังานงานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานดว้ยคุณภาพ
หรือปริมาณแต่เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัโดยการใชบุ้คลิกหรือลกัษณะเฉพาะบางอยา่งประกอบ 
 
 ดงันั้นการก าหนดลกัษณะพฤติกรรมท่ีตอ้งแสดงออกไวใ้นมาตรฐานการปฏิบติังานจะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานทราบวาตองปฏิบติัตนอยา่งไรเน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารและขวญัก าลงัใจของเพื่อนร่วมงานอยา่งไรก็ตามเพื่อใหก้ารก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานส าหรับต าแหน่งงานต่างๆในองคก์ารมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของผูป้ฏิบติังานผูท้  า
หนา้ท่ีก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานจะตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญับางประการนัน่ก็คือตอ้งเป็นมาตรฐานท่ีผู ้
เก่ียวของทุกฝ่ายสามารถยอมรับไดโ้ดยทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ามาตรฐานมี
ความเป็นธรรมผูป้ฏิบติังานทุกคนสามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีก  าหนดไวล้กัษณะงานท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐาน
ตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นจ านวนเปอร์เซ็นตห์รือหน่วยอ่ืนๆท่ีสามารถวดัไดม้ีการบนัทึกไวใ้หเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเผยแพรใหเ้ป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจตรงกนัและสุดทายมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก  าหนดไวต้อ้ง
สามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีตอ้งไม่เป็นการเปล่ียนแปลงเพราะผูป้ฏิบติังานไม่สามารถปฏิบติัไดต้าม
มาตรฐานการเปล่ียนแปลงควรมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท่ีหน่วยงานมีวิธีปฏิบติังานใหม่หรือนาอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หม่มาใชป้ฏิบติังาน 
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โครงสร้างองค์กรของอบต. 

 อบต . มีสภาต าบลอยูใ่นระดบัสูงสุดเป็นผูก้  าหนดนโยบายและกากบัดูแลกรรมการบริหารของนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้านาจบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลและมีพนกังานประจ าท่ี
เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท้  างานประจ าวนัโดยมีปลดัและรองปลดัอบต . เป็นหวัหนา้งานบริหาร
ภายในองคก์รมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นตามภาระหนา้ท่ีของอบต .แต่ละแห่งเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบอยูเ่ช่น 
 สานกังานปลดั 
 ส่วนการคลงั 
 ส่วนสาธารณสุข 
 ส่วนการศึกษา 
 ส่วนการโยธา 
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คู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกจิหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 

35 

 

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้  

นักบริหารงาน อบต.๗ 

ส านักงานปลัด 

นักบริหารงานงานท่ัวไป ๖  

ส่วนโยธา 

นักบริหารงานช่าง ๗  
ส่วนการครัง 

เจา้หน้าท่ีบริหารการเงนิและบัญชี ๕  

(รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง) 
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โครงสร้างส่วนส านักงานปลัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลดั 
 มีภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาต าบลการจดัท าร่างขอ้บญัญติั          และ
ขอ้บงัคบัต าบลการประชุมสภาการจดัท าระเบียนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคณะผูบ้ริหารพนกังาน
ส่วนต าบลลูกจา้งพนกังานจา้งการเลือกตั้งงานเก่ียวกบักฎหมายและคดีการประนีประนอม    ขอ้พิพาทต่างๆ
งานส่งเสริมการเกษตรการท่องเท่ียวการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมการใหค้  าปรึกษาในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบการปกครองบงัคบับญัชา
พนกังานส่วนต าบลลูกจา้งพนกังานจา้งการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการอนุญาตต่างๆรวมทั้งก  ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการ    ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลรวมถึงปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งส่วนราชการภายใน            ออกเป็น7งานคือ 
 
1. ง านบริหารทัว่ไปมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 
 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 

ส านักงานปลัด 

งานกิจการสภา อบต. งานกฎหมาย 

และคด ี

งานนโยบาย 

และแผน 

งานบริหารงาน 

ท่ัวท่ัวไป 

ส านักงานปลัด 

งานสาธารณะสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

งานสวัสดิการและ 

พัฒนาชุมชน 

 

งานส่งเสริม 

การท่องเทีย่ว 

 

งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
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 - งานอ านวยการและขอ้มูลข่าวสาร 
 - งานประชาสมัพนัธ ์
 - งานอาคารสถานท่ี 
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - งานสนบัสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 - งานเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภาอบต. 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามญัและวิสามญัประจ าสภาอบต. 
 - งานการประชุมพลงัมวลชนอ่ืน  ๆ
 - งานอ านวยการและประสานราชการ 
 - งานติดตามผลการปฏิบติังานตามมติท่ีประชุมสภาอบต. 
 - งานเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 
 - งานขอ้มูลเลือกตั้ง 
 - งานชุมชนสมัพนัธ ์
 - งานส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต. 
 - งานคุม้ครองและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการและสถานท่ีสาธารณะ 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. งานนโยบายและแผนมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานนโยบายและแผนพฒันา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
 - งานประชาสมัพนัธข์ององคก์ร 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณ 
 - งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
 - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดีมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสญัญาต่างๆท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
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 - งานร้องเรียนร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลงั 
 - งานวินิจฉยัปัญหากฎหมาย 
 - งานขอ้บญัญติัและระเบียบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไก่ดี 
 - งานใหค้  าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัวินยัขา้ราชการ 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานอ านวยการ 
 - งานป้องกนัสาธารณภยั 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผูป้ระสบภยั 

- งานกูภ้ยั 

 - งานช่วยเหลือและใหบ้ริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน ์
 - งานวิเคราะห์และจดัทารายงานสภาพปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดภยัข้ึน 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. งานกจิการสภามหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามญัและวิสามญัประจาสภาอบต. 
 - งานติดตามผลการปฏิบติังานตามมติท่ีประชุมสภาอบต. 
 - งานเลือกตั้งเก่ียวกบัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 - งานส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต. 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานส ารวจแหล่งท่องเท่ียว 
 - งานส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการท่องเท่ียว 
 - งานปรับปรุงบูรณะและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
 - งานบริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับนกัท่องเท่ียว 
 - งานจดัตั้งและใหบ้ริการขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
 - งานจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือและบริการนกัท่องเท่ียว 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. งานสวสัดิการสังคมมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
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 - งานสวสัดิการสงัคม 
 - งานสงัคมสงเคราะห์ 
 - งานพฒันาชุมชน 
 - งานพิทกัษสิ์ทธิเด็กและสตรี 
 - งานพฒันาสตรีและเยาวชน 
 - งานส่งเสริมอาชีพและขอ้มูลแรงงาน 
 - งานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

8. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมมหีน้าที่รับผดิชอบดังนี ้
 - งานส่งเสริมและสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
 - งานส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
 - งานสนบัสนุนกิจการศาสนา 
 - งานสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 - งานสนัทนาการ 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
9. งานกจิการโรงเรียนมหีน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้
 - งานจดัการศึกษาพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
 - งานประสานและสนบัสนุนโรงเรียนประถมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
 - งานจดักิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานหอ้งสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา 

 - งานเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 - งานส่งเสริมสนบัสนุนเสนอแนะและการเผยแพร่เก่ียวกบัการศึกษา 
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนการคลัง 

 

 
 

 

 

 

ส่วนการคลงั 
 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงินการเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหกัภาษี
เงินไดแ้ละน าส่งภาษีการตดัโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงินไดป้ระเภทต่างๆการรายงานเงินคงเหลือ 
ประจ าวนังานขออนุญาตเบิกตดัปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงานจดัท างบและแสดงฐานะการเงินงบ
ทรัพยสิ์นหน้ีสินงบโครงการเงินสะสมงานจดัท าบญัชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้  - รายจ่ายงาน
จดัเก็บรายไดแ้ละพฒันารายไดก้ารจดัหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นงานจดัท า /ตรวจสอบ
บญัชีและการรับเงินในกิจการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บ
มอบหมายโดยแบ่งส่วน 
ราชการภายในออกเป็น๔งานประกอบดว้ย 
1. งานการเงินมหีน้าที่รับผดิชอบดังนี ้
 - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
 - งานจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี 
 - งานตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัการเงิน 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. งานบัญชีมหีน้าที่รับผดิชอบดังนี ้
 - งานการบญัชี 
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี 

ส่วนการคลัง 

งานทะเบียนทรัพยส์ิน 

และพัสดุ 

งานพัฒนาและ 

จัดเก็บรายได้ 
งานบัญช ีงานการเงนิ 
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 - งานรายงานทางการเงินบญัชีทัว่ไปของส่วนราชการและบญัชีรายไดแ้ผน่ดิน 
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. งานพฒันาจดัเกบ็รายได้มหีน้าที่รับผดิชอบดังนี ้
 - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายไดอ่ื้น  ๆ
 - งานพฒันาปรับปรุงรายไดง้านควบคุมกิจการคา้และค่าประกนั 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
- งานออกหมายเรียกและหนงัสือเชิญพบกิจการคา้ 

 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 - งานการนาส่งเงินรายได ้
 - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุมหีน้าที่รับผดิชอบดังนี ้
 - งานทะเบียนทรัพยสิ์นและแผนท่ีภาษี 
 - งานพสัดุ (การจดัหาจดัซ้ือจดัจา้งการเบิกจ่ายการเก็บรักษาการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา) 
 - งานการจดัทาบญัชีและทะเบียนพสัดุ 
 - งานการเก็บเอกสารส าคญัหลกัฐานรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพสัดุ 
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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โครงสร้างส่วนโยธา 

 

 
 

 

 

 

ส่วนโยธา 
 มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการส ารวจออกแบบการจดัท าขอ้มูลทางดา้นวิศวกรรมการจดัเก็บ
และทดสอบคุณภาพวสัดุงานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบติังานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลการรวบรวมประวติัติดตามควบคุมการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกลการ
ควบคุมการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและยานพาหนะงานเก่ียวกบัแผนงานควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์อะไหล่น ้ ามนัเช้ือเพลิงและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมีส่วนราชการภายในส่วน
โยธาประกอบดว้ย 
 1. งานควบคุมอ าคารและผงัเมืองมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรับผดิชอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของงาน
สถาปัตยกรรมงานผงัเมือง 
1.1 งานสถาปัตยกรรมมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานออกแบบเขียนแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ 
 (2) งานวางโครงการจดัท าผงัและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมณัฑนศิลป์ 
(3) งานใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นสถาปัตยกรรมมณัฑนศิลป์ 

 (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างดา้นสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
 (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
 (6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
 (7) งานส ารวจขอ้มูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
 (8) งานวิเคราะห์วิจยัทางดา้นสถาปัตยกรรมมณัฑนศิลป์ 
 (9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางดา้นสถาปัตยกรรมมณัฑนศิลป์และงานดา้นศิลปกรรมต่าง  ๆ

ส่วนโยธา 

งานผังเมือง 
งานประสาน 

สาธารณูปโภค 

งานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร 
งานก่อสร้าง 
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 (10) งานใหบ้ริการดา้นสถาปัตยกรรมมณัฑนศิลป์และงานดา้นศิลปกรรมต่าง  ๆ
 (11) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีรับมอบหมาย 
1.2 งานผงัเมืองมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานจดัท าผงัเมืองรวม 
 (2) งานจดัท าผงัเมืองเฉพาะ 
 (3) งานพฒันาและปรับปรุงชุมชนแออดั 
 (4) งานควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน ์
 (5) งานส ารวจรวบรวมขอ้มูลทางดา้นผงัเมือง 
 (6) งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางบกทางน ้ า 
 (7) งานตรวจสอบโครงการพฒันาผงัเมือง 
 (8) งานใหค้  าปรึกษาดา้นผงัเมือง 
 (9) งานใหค้  าปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 (10) งานควบคุมใหป้ฏิบติัตามผงัเมืองรวม 
 (11) งานวิเคราะห์วิจยังานผงัเมือง 
 (12) งานวิเคราะห์วิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
(14) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. งานก่อสร้างมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรับผดิชอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของงานวิศวกรรม 
2.1 งานวิศวกรรมมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) ออกแบบค านวณดา้นวิศวกรรม 
 (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางดา้นวิศวกรรม 
 (3) งานใหค้  าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกบังานทางดา้นวิศวกรรม 
 (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางดา้นวิศวกรรม 
 (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดา้นวิศวกรรม 
 (6) งานส ารวจหาขอ้มูลรายละเอียดเพื่อค  านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางดา้นวิศวกรรม 
 (7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจยัทางดา้นวิศวกรรม 
 (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางดา้นวิศวกรรม 
 (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(10) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 



คู่มือก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกจิหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 

45 

3. งานประส านสาธารณูปโภค มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรับผดิชอบการปฏิบติัในหนา้ท่ีของงา น
สวนสาธารณะงานสาธารณูปโภคงานจดัสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารระงานศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
3.1 งานสวนสาธารณะมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานจดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเช่นสวนสาธารณะสวนสตัวส์วนหยอ่มฯลฯ 
 (2) งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 (3) งานดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมพ้นัธไ์มต่้างๆ 
 (4) งานจดัท าดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพนัธุไ์มต่้าง  ๆ
 (5) งานประดบัตกแต่งสถานท่ีอาคารเก่ียวกบัการใชพ้นัธุไ์มต่้าง  ๆ
 (6) งานใหค้  าปรึกษาแนะนาเผยแพร่ทางดา้นภูมิสถาปัตย ์
 (7) งานประมาณราคาดา้นภูมิสถาปัตย ์
 (8) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.2 งานสาธารณูปโภคมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานดา้นการก่อสร้างอาคารถนนสะพานทางเทา้เข่ือนและส่ิงติดตั้งอ่ืนฯลฯ 
 (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
 (3) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารถนนสะพานเข่ือนทางเทา้ 
 (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
 (5) งานปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
 (6) งานใหค้  าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกบังานก่อสร้าง 
 (7) งานควบคุมพสัดุงานดา้นโยธา 
 (8) งานประมาณราคางานซ่อมบ ารุงรักษา 
 (9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.3 งานจดัสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานออกแบบจดัสถานท่ีติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอ่ืน  ๆ
 (2) งานประมาณการ 
 (3) งานจดัสถานท่ีเน่ืองในงานรัฐพิธีประเพณีและงานอ่ืนๆ 
 (4) งานเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัการจดัสถานท่ี 
 (5) งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (6) งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (7) งานซ่อมบ ารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
 (8) งานใหค้  าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในดา้นการไฟฟ้า 
 (9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.4 งานศูนยเ์คร่ืองจกัรกลมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 (1) งานควบคุมการใชย้านพาหนะและเคร่ืองจกัรกล 
 (2) งานตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจกัรกล 
 (3) งานพสัดุดา้นอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเคร่ืองจกัรกล 
 (4) งานควบคุมการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(5) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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การปฏิบัตงิานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพผู้พกิาร 

       เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 



 คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิรับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ

  ๑. สญัชาติไทย 

  ๒. มีอาย๕ุ๙ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดใหถื้อว่าบุคคลนั้น

เกิดวนัท่ี๑มกราคมของปีนั้นเช่นเกิดพ.ศ. ๒๔๙๗ใหถื้อว่าเกิดวนัท่ี๑มกราคม๒๔๙๗)  

  ๓. มีภูมิล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกงัแอน 

  ๔. ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ

หรือเทศบาลอบต. ไดแ้ก่ผูรั้บเงินบ านาญเบ้ียหวดับ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุ

อยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนค่าตอบแทนรายไดป้ระจ า

หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือเทศบาลอบต . จดัใหเ้ป็นประจ ายกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์

ตามระเบียบ 
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 หลกัฐานในการขึน้ทะเบียนดังนี ้

 ๑ . ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                    จ  านวน๑ชุด  

 ๒ . ส าเนาทะเบียนบา้น            จ  านวน๑ชุด  

 ๓ . ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   จ  านวน๑ชุด 



 ผู้อ่ืนย่ืนเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 

 สามารถยืน่เอกสารแทนผูสู้งอายไุดแ้ละหากผูสู้งอายมุีความประสงคโ์อนเงินเขา้บญัชีผูอ่ื้นตอ้งมี

หนงัสือมอบอ านาจตวัจริงพร้อมส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ อยา่งละ๑ ชุด 

 





 ย่ืนเอกสารแล้วจะได้รับเงินเม่ือไหร่ ? 

 ผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนไวต้ั้งแต่วนัท่ี๑ - ๓๐พฤศจิกายนของทุกปีจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเร่ิม

ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถดัไป (ไม่มีการจ่ายยอ้นหลงั)  

 ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ? 

  ปัจจุบนัไดจ่้ายแบบขั้นบนัไดดงัน้ี  

  อาย๖ุ๐  - ๖๙ปีจะไดรั้บ๖๐๐บาท 

  อาย๗ุ๐  – ๗๙ปีจะไดรั้บ๗๐๐บาท 

  อาย๘ุ๐  – ๘๙ปีจะไดรั้บ๘๐๐บาท 

  อาย๙ุ๐ปีข้ึนไปจะไดรั้บ๑ ,๐๐๐บาท 

  ในกรณีผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายยุา้ยทะเบียนบา้นใหเ้ทศบาลหรืออบต .ท่ี

เคยจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุดิมยงัคงจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุนกว่าจะส้ินสุดปีงบประมาณนั้นคือเดือนกนัยายน

หากมีความประสงคจ์ะรับเบ้ียยงัชีพกบัเทศบาลหรืออบต. แห่งใหม่ตอ้งไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียยงัชีพท่ี

เทศบาลหรืออบต. แห่งใหม่ภายใน๑ – ๓๐พฤศจิกายนของทุกปีและเร่ิมรับเงินท่ีใหม่ในเดือนตุลาคมของปี

ถดัไป 
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 วนัเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (๑-๓๐พฤศจิกายน) ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐น. 

 ขั้นตอนการให้บริการ 

  ๑ . ผูสู้งอายยุืน่เอกสารท่ีใชใ้นการลงทะเบียนผูสู้งอายุ 

  ๒ . เจา้หนา้ท่ีรับเอกสารตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบติั 

  ๓ . เสนอคณะผูบ้ริหาร 

 ระยะเวลา 

  ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน๑วนั  

 

 



 



 หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  งานพฒันาชุมชนส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 ย่ืนเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
  ผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนไวต้ั้งแต่วนัท่ี๑ – ๓๐พฤศจิกายนของทุกปี 
  จะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถดัไป  (ไม่มีการจ่ายยอ้นหลงั)  
 หมายเหตุ 
 เอกสารตอ้งลงลายมือช่ือส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถเขียนไดใ้หพ้ิมพล์ายมือแทน  
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สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 

 



 จดทะเบียนความพกิารได้ที ่
  ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาฬสินธุ์  
 หลกัฐานการจดทะเบียนคนพกิาร/ต่ออายุบัตรคนพกิาร 

 ในกรณทีี่คนพกิารไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี ้

 

 ๑. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย ์ จ  านวน๑ฉบบั  
 ๒ . สาเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   จ  านวน๑ฉบบั  
 ๓ . ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น (ผูดู้แลผูพ้ิการ)  จ  านวน๑ฉบบั  
 ๔ . รูปถ่ายคนพิการขนาด๑น้ิวท่ีเป็นปัจจุบนัหรือถ่ายไวไ้ม่เกิน๖เดือน จ  านวน๒ใบ 
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 ในกรณีเป็นเด็กใชสู้ติบตัรพร้อมทั้งถ่ายส าเนาจ านวน๑ชุด  (กรณียืน่แทนใหน้ าบตัรประชาชนและ

ทะเบียนบา้นของผูย้ืน่แทนมาดว้ย) 

 

 



 



 ในกรณทีี่ไปด าเนินการแทนคนพกิารให้เตรียมเอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

 ๑ . ส าเนาประจ าตวับตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   จ  านวน๑ฉบบั  

 ๒ . หนงัสือมอบอ านาจ       จ  านวน๑ฉบบั  

 ๓ . รูปถ่ายคนพิการขนาด๑น้ิวท่ีเป็นปัจจุบนัหรือถ่ายไวไ้ม่เกิน๖เดือน จ  านวน๒ใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 


 หลงัจากจดทะเบียนความพกิารแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้จะช่วยเหลือ
อย่างไร 
  น าบตัรประจ าตวัคนพิการมาข้ึนบญัชีเพ่ือขอรับเงินความพิการท่ีงานพฒันาชุมชนองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและแนะน าการข้ึนบญัชีเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพความพิการ 
การจดทะเบียนรับเบ้ียความพิการ (รับข้ึนทะเบียนตั้งแต่๑ – ๓๐พฤศจิกายนของทุกปีในวนัและเวลาราชการ)  
 คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิได้รับเงินเบีย้ยงัชีพความพกิาร 
  ๑ . สญัชาติไทย 
  ๒ . มีบตัรประจ าตวัคนพิการ 
  ๓ . มีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
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  ๔ . ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  ๕ . ในกรณีผูพ้ิการเป็นผูซ่ึ้งตอ้งขงัหรือจ าคุกอยูใ่นเรือนจ าทณัฑส์ถานหรือสถานคุมขงัของ
กรมราชทณัฑห์รือเป็นผูซ่ึ้งถูกควบคุมอยูใ่นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนหรือศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนใหไ้ปลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการต่อผูบ้งัคบับญัชาการหรือผูอ้  านวยการตาม
สถานท่ีท่ีอยู ่

 

 

 



 หลกัฐานในการขึน้ทะเบียนดังนี ้
 ๑ . ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ      จ  านวน  1 ชุด 
 ๒ . ส าเนาทะเบียนบา้น       จ  านวน  1 ชุด 
 ๓ . ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  จ  านวน  1 ชุด 
 กรณทีี่ผู้ อ่ืนย่ืนแทนใช้หลกัฐานดังนี ้
 ๑ . ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน      จ  านวน  1 ชุด 
 ๒ . ส าเนาทะเบียนบา้น       จ  านวน  1 ชุด 
 ๓ . หนงัสือมอบอ านาจ       จ  านวน  1 ชุด 
 ๔ . ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  จ  านวน  1 ชุด 

 

 

 


 วนัเวลาที่เปิดให้บริการ 
  วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  (๑ – ๓๐พฤศจิกายน) ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐น. – 
๑๖.๓๐น. 
 ขั้นตอนการให้บริการ 
  ๑ . ผูพ้ิการยืน่เอกสารท่ีใชใ้นการลงทะเบียนผูพ้ิการ 
  ๒ . เจา้หนา้ท่ีรับเอกสารตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบติั 
  ๓ . เสนอคณะผูบ้ริหาร 
 ระยะเวลา 
  ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน๑วนั  
 หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
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  งานพฒันาชุมชนสานกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 ย่ืนเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
  ผูพิ้การท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ั้งแต่วนัท่ี  1- 30 พฤศจิกายนของทุกปีจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเร่ิม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถดัไป (ไม่มีการจ่ายยอ้นหลงั)  
 หมายเหตุ 
 เอกสารตอ้งลงลายมือช่ือส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัผูพ้ิการท่ีไม่สามารถเขียนไดใ้หพ้ิมพล์ายมือแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ผู้พกิาร 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 
  การรับลงทะเบียนผู้มสิีทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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 ก าหนดรับลงทะเบียน 
  เม่ือไดรั้บใบรับรองแพทยว์่าติดเช้ือ  HIV จากโรงพยาบาลรัฐแลว้มายืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนท่ี
 งานพฒันาชุมชนส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งในวนัจนัทร์  – วนัศุกร์เวลา
 ๐๘ .๓๐น. ถึง๑๖.๓๐น. (ในวนัและเวลาราชการ)  
 คุณสมบัตผิู้มสิีทธิย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนเบีย้ยงัชีพผู้ตดิเช้ือเอดส์ดังนี้ 
  ๑ . มีสญัชาติไทย 
  ๒ . เป็นผูมี้ภูมิล  าเนาหรือมีช่ือในทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนท่ีต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
  ๓ . มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่

สามารถ ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้

 

 

 

 หลกัฐานในการลงทะเบียนดังนี ้
 ๑ . ใบรับรองแพทยร์ะบุผูติ้ดเช้ือ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นฉบบัจริง จ  านวน๑ฉบบั  
 ๒ . ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน๑ฉบบั  
 ๓ . ส าเนาทะเบียนบา้น       จ  านวน๑ฉบบั  
 ๔ . ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  จ  านวน๑ชุด  
 ขั้นตอนการให้บริการ 
 ๑ . ผูป่้วยติดเช้ือ HIV ยืน่เอกสารท่ีใชใ้นการลงทะเบียนผูป่้วยเอดส์ 
 ๒ . เจา้หนา้ท่ีรับเอกสารตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบติั 
 ๓ . เสนอคณะผูบ้ริหาร 

 

 


 ระยะเวลา 
  ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน๑วนั  
 หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  งานพฒันาชุมชนส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  
 ย่ืนเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
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  ผูป่้วยเอดส์ท่ีข้ึนทะเบียนไวจ้ะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพในเดือนถดัไปหลงัจากข้ึนทะเบียนและ
 ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัจากเจา้หนา้ท่ีและคณะผูบ้ริหารแลว้  
 หมายเหตุ 
  เอกสารตอ้งลงลายมือช่ือส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัผูป่้วยเอดส์ท่ีไม่สามารถเขียนไดใ้หพ้ิมพ์
 ลายมือแทน  
 สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่
  งานพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งอ  าเภอหว้ยผึ้งจงัหวดักาฬสินธุ ์
 ๔๖๒๔๐  
  โทร ./โทรสาร๐๔๓-๘๓๔๐๘๗ 
  หรือเวบ็ไซต์ http://www.nikhomhuaiphung.go.th/ 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
ใบรับรองแพทย์จะตองระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์/AIDs 

เทาน้ันหากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุมกันบกพร่องจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับ

เงินสงเคราะห์ 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 


http://www.nikhomhuaiphung.go.th/
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ผูสู้งอาย/ุผูพิ้การท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพอยูแ่ลว้ในพ้ืนท่ีอ่ืนภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้
มาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งใหม้าข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนิคมหว้ยผึ้งแต่สิทธิการรับเงินยงัรับอยูท่ี่เดิมจนส้ินปีงบประมาณนั้น 
 ตวัอยา่งเช่นนายแดงรับเงินเบ้ียยงัชีพฯอยูท่ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไทรภายหลงัได้

แจง้ยา้ยมาอยูพ้ื่นท่ีต าบลนิคมหว้ยผึ้งในวนัท่ี๑๕มิถุนายน๒๕๕๗ นายแดงตอ้งมาข้ึนทะเบียนใหม่ท่ีองคก์าร

บริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งภายในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗แต่นายแดงยงัคงรับเงินจากองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นไทรจนถึงเดือนกนัยายน๒๕๕๗และจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล

นิคมหว้ยผึ้งในเดือนตุลาคม๒๕๕๘เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พกิาร
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 ให้ผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพมาตรวจสอบรายช่ือตามประกาศท่ีป้ายประชาสมัพนัธ์ณท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงภายในวนัท่ี๑๕ธนัวาคมของทุกปี (นบัจากวนัท่ีส้ินสุด
ก าหนดการลงทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพฯคือวนัท่ี๓๐เดือนพฤศจิกายนของทุกปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พกิาร
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละ  ผู ้

พิการท่ีมาข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้โดยจะเร่ิมจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถดัไปโดยจะจ่ายเป็นเงินสด

หรือโอนเขา้บญัชีตามท่ีผูมี้สิทธิไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
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การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดส าหรับผู้สูงอายุ

 

 จ านวนเงินเบ้ียยงัชีพต่อเดือนท่ีผูสู้งอายจุะไดรับในปัจจุบนั (ปี๒๕๕๘) การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่
ผูสู้งอายคิุดในอตัราเบ้ียยงัชีพแบบขั้นบนัไดแบบ “ขั้นบนัได” หมายถึงการแบ่งช่วงอายขุองผูสู้งอายอุอกเป็น
ช่วงๆหรือเป็นขั้นข้ึนไปเร่ือยๆ 
 

 

โดยเร่ิมตั้งแต่อายุ๖๐ปีโดยค านวณตามปีงบประมาณมิใช้ปฏิทินและไมมีการเพิม่ของ
อายุระหว่าง 

 

 

 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
ส าหรับผู้สูงอายุ (แบบข้ันบันได) 

ข้ัน ช่วงอาย ุ(ปี)  จ านวนเงิน (บาท)  
ข้ันท่ี๑ ๖๐ – ๖๙ป ๖๐๐บาท 
ข้ันท่ี๒ ๗๐ – ๗๙ป ๗๐๐บาท 
ข้ันท่ี๓ ๘๐ – ๘๙ป ๘๐๐บาท 
ข้ันท่ี๔ ๙๐ปีขึน้ไป ๑๐๐๐บาท 
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วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ

 

๑ตุลาคม – ๓๐กนัยายนเชนปีงบประมาณ๒๕๕๘จะเร่ิมตั้งแต่ ๑ตุลาคม๒๕๕๗ถึงวนัท่ี๓๐
กนัยายน๒๕๕๘ปีงบประมาณ๒๕๕๙จะเร่ิมตั้งแต่ ๑ตุลาคม๒๕๕๘ถึงวนัท่ี๓๐กนัยายน๒๕๕๙ 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในข้ันท่ีเท่าไหร่ให้นับณวันท่ี๓๐กันยายนเท่าน้ัน

 

 เช่น๑. นางก . เกิด๓๐กนัยายน๒๔๘๗ณวนัท่ี๓๐กนัยายน๒๕๕๘นางก . จะอาย๗ุ๐ปี
หมายความวานางก . จะไดรับเงินเบ้ียยงัชีพเดือนละ๗๐๐บาทในเดือนตุลาคม๒๕๕๗  
(งบประมาณปี๒๕๕๘)  
 
 ๒ . นางข. เกิด๑ตุลาคม๒๔๘๗ณวนัท่ี๓๐กนัยายน๒๕๕๘นางข. จะอาย๖ุ๙ปีหมายความ
วานางข. จะไดรับเงินเบ้ียยงัชีพเดือนละ๖๐๐ บาทเท่าเดิมจนกว่าจะถึงรอบปีถดัไป 
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การส้ินสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ
 ๑. ตาย 
 ๒ . ยายภูมิล  าเนาไปนอกเขตต าบลกงัแอน 
 ๓ . แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยงัชีพ 
 ๔ . ขาดคุณสมบติั 

 

หน้าท่ีของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พกิาร
 ๑. ตรวจสอบรายช่ือของตวัเองณท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
 ๒ . กรณีผูรั้บเงินเบ้ียยงัชีพหรือผูรั้บมอบอ านาจแจง้รับเป็นเงินสดตอ้งมารับเงินใหต้รงตามวนัเวลาท่ี
ก  าหนด 
 ๓ . เม่ือยา้ยภูมิล  าเนาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งไปอยูภู่มิล  าเนาอ่ืนตอ้งแจง้ขอ้มูล
เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งไดรับทราบ 
 ๔ . ใหผู้ท่ี้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละคนพิการแสดงการมีชีวิตอยูต่่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคม
หว้ยผึ้งระหว่างวนัท่ี๑ – ๕ตุลาคมของทุกปี 
 ๕ . กรณีตายใหผู้ดู้แลหรือญาติของผูสู้งอายหุรือคนพิการของผูรั้บเงินเบ้ียยงัชีพแจง้การตายให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งไดรับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบตัร) ภายใน๗วนั 
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บทที ่4 
ระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเว้น 

การปฏิบัตหิน้าที่ในภารกจิหลกั 

ระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ในภารกจิหลกั 

 ปัจจุบนัรัฐบาลไดม้ีมาตรการเนน้หนกัเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีรวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขา้ราชการในการท างานโดยเนน้ผลงานการมีคุณภาพความซ่ือสตัยสุ์จริตการมีจิตส านึกใน
การใหบ้ริการประชาชนส าหรับหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการตรวจสอบการทุจริตเช่นส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นตน้ 
 ส าหรับค าว่า  “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีก  าหนดนิยามความหมายไวเ้ช่นประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 
 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2542(แกไ้ข
เพ่ิมเติมพ.ศ. 2550และฉบบัท่ี2พ.ศ. 2554) “ทุจริตต่อหนา้ท่ี” หมายความว่าปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่ง
ใดในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือว่ามี
ต  าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้นหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งน้ีเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
 ในส่วนของการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริตก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บญัญติัว่าการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริตเป็นการ
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กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรงมีโทษปลดออกหรือไล่ออกการทุจริตตามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนนั้น
มีหลกัหรือองคป์ระกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการคือ 
 1. มีหนา้ท่ีราชการท่ีตอ้งปฏิบติัราชการผูม้ีหนา้ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการหรือ 
นอกสถานท่ีราชการก็ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบงัคบัไวโ้ดยเฉพาะว่าตอ้งปฏิบติัในสถานท่ีราชการและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งปฏิบติัในวนัและเวลาทางานตามปกติอาจปฏิบติัในวนัหยดุราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ไดก้ารพิจารณาว่ามีหนา้ท่ีราชการหรือไม่มีแนวพิจารณาดงัน้ี 
 1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีก  าหนดหนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุว่าผูด้  ารง
ต าแหน่งใดเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองใด 
 1.2 พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีก.พ. จดัท า 
 1.3 พิจารณาจากค าสัง่หรือการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา 
 1.4 พิจารณาจากพฤตินยัท่ีสมคัรใจเขา้ผกูพนัตนเองยอมรับเป็นหนา้ท่ีราชการท่ีตน 
ตอ้งรับผดิชอบเช่นก .พ. ไดพ้ิจารณาเร่ืองประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีรับส่งเงินแต่
ไดรั้บฝากเงินจากพยาบาลอนามยัผูมี้หนา้ท่ีรับส่งเงินและการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตวัแต่มี
ลกัษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพื่อน าไปส่งลงบญัชีโดยไดเ้ซ็นรับหลงัใบเสร็จรับเงินว่า  “ไดรั้บเงิน
ไปแลว้” เช่นน้ีก .พ.วินิจฉยัว่าประจ าแผนกผูน้ั้นมีหนา้ท่ีราชการท่ีตอ้งน าเงินส่งลงบญัชีเม่ือไม่น าเงินส่ง
ลงบญัชีและน าเงินไปใชส่้วนตวัถือเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
 2. ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ 
 “ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ” หมายความว่าไดม้ีการกระท าลงไปแลว้ 
 “ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ” หมายความว่ามีหนา้ท่ีราชการท่ีตอ้งปฏิบติัแต่ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัหรือ
งดเวน้ไม่กระท าการตามหนา้ท่ีการท่ีไม่ปฏิบติัหรืองดเวน้ไม่กระท าการตามหนา้ท่ีนั้นจะเป็นความผดิฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการก็ต่อเมื่อไดก้ระท าโดยเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบติัการตามหนา้ท่ีโดยปราศจากอ านาจ
หนา้ท่ีจะอา้งไดต้ามกฎหมายกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัแต่ถา้เป็นเร่ืองปล่อยปละละเวน้ก็ยงัถือไม่ไดว้่าเป็น
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีจะเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการส่วนจะเป็นความผดิฐานใด
ตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองๆไป 
 “มิชอบ” หมายความว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชามติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
 3. เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได“้ผูอ่ื้น” หมายถึงใครก็ไดท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จาก
การท่ีราชการผูน้ั้นปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ “ประโยชน์ ” หมายถึงส่ิงท่ีไดรั้บอนัเป็นคุณแก่ผู ้
ไดรั้บซ่ึงอาจเป็นทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นเช่นการไดรั้บบริการเป็นตน้ “มิควรได้” 
หมายถึงไม่มีสิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีจะไดรั้บประโยชน์ใดๆตอบแทนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น 
 4. โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการหรือไม่นั้น 
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จะตอ้งพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูก้ระท าดว้ยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอนัชัว่ร้ายคิดเป็นโจรในการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควรได้
ซ่ึงหากการสอบสวนพิจารณาไดว้่าขา้ราชการผูอ่ื้นใดกระท าผดิวินยัฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ
คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี21 ธนัวาคม 2536 ว่าการลงโทษผูก้ระท าผดิวินยัฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ
ซ่ึงควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการการน าเงินท่ีทุจริตไปแลว้มาคืนหรือมีเหตุอนัควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็น
เหตุลดหยอ่นโทษตามนยัหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีนร.0205/ว.234 ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม  2536 
รวมทั้งอาจจะถูกยดึทรัพยแ์ละด าเนินคดีอ าญาเน่ืองจากเป็นความผดิมูลฐานตามมาตรา  3(5)แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 และความผดิอาญาฐานเป็นเจา้พนกังานปฏิบติั
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดหรือปฏิบติัละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยทุจริตตามมาตรา  157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงตอ้งระวางโทษจาคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

 หากขา้ราชการผูใ้ดกระท าผดิวินยัฐานทุจริตก็จะตอ้งถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียวรวมทั้งอ าจจ าคุก
และยดึทรัพยด์งันั้นขา้ราชการทุกคนควรพึงละเวน้การทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคญัใหส้มกบัการเป็นขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของปัญหาการละเวน้การปฏิบติังานซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีนอ้งประชาชนทั้งทางออ้มและทางตรงท าใหผ้ล
ประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอยา่งแทจ้ริงองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกนั
ในการด าเนินงานใหเ้กิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อใหอ้งคก์รเป็นหน่วยงานใน
การปฏิบติังานตามภารกิจใหเ้กิดผลตามเป้าประสงคเ์พ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริง 
 ความส าเร็จหรือลม้เหลวของปฏิบติังานตามภารกิจใดๆก็ตามข้ึนอยูก่บัการบริหารงานกล่าวคือ 
การบริหารงานท่ีดีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคใ์น
แต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานและในทางตรงขา้มแมว้่าการปฏิบติังานตามภารกิจนั้นๆจะออกแบบไวดี้มี
ความเป็นไปไดท้างเทคนิคงบประมาณและเง่ือนไขอ่ืนใดในระดบัสูงก็ตามแต่ถา้การบริหารจดัการไม่ดีการ
ปฏิบติังานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกัดังนี ้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีก ารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 

ระเบียบ/ขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชต่้อผูท่ี้ละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี 
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 -หมวด๕ การลดขั้นตอนการปฏิบติังานมาตรา๒๙ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการดว้ยกนัใหส่้วนราชการแต่ละแห่งจดัท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไวณ้ท่ีท า
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อใหป้ระชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ตรวจดูได ้
 -หมวด๖การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการมาตรา๓๓ใหส่้วนราชการจดัใหม้ีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะไดด้  าเนินการต่อไปหรือไม่โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดินนโยบายของคณะรัฐมนตรีก าลงัเงินงบประมาณของประเทศความคุม้ค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกนั 
 -หมวด๗การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมาตรา๓๗ในการ
ปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการดว้ยกนัให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงานและประกาศใหป้ระชาชนและขา้ราชการทราบ
เป็นการ 
ทัว่ไปส่วนราชการใดมิไดก้  าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใดและก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลกัษณะ
ท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไดห้รือส่วนราชการไดก้  าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไวแ้ต่ก .พ.ร.เห็นว่า
เป็นระยะเวลาท่ีล่าชา้เกินสมควรก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแลว้เสร็จใหส่้วนราชการนั้นตอ้งปฏิบติัก็ไดม้าตรา
๔๒เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็วใหส่้วนราชการท่ีมี
อ  านาจออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือประกาศเพื่อใชบ้งัคบักบัส่วนราชการอ่ืนมีหนา้ท่ีตรวจสอบว่า
กฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากซ ้าซอ้นหรือความล่าชา้ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมโดยเร็วต่อไปมาตรา๔๓
การปฏิบติัราชการในเร่ืองใดๆโดยปกติใหถื้อว่าเป็นเร่ืองเปิดเผยเวน้แต่กรณีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของประเทศความมัน่คงทางเศรษฐกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือการคุม้ครองสิทธ์ิส่วนบุคคลจึงใหก้  าหนดเป็นความลบัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
 -หมวด๘การประเมินผลการปฏิบติัราชการมาตรา๔๕นอกจากการจดัใหม้ีการประเมินผลตาม
มาตรา๙ (๓) แลว้ใหส่้วนราชการจดัใหม้ีคณะผูป้ระเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการใหบ้ริการความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ
ความคุม้ค่าในภารกิจทั้งน้ีตามหลกัเกณฑว์ิธีการและระยะเวลาท่ีก.พ.ร. ก าหนดมาตรา๔๗ในการประเมินผล
การปฏิบติังานของขา้ราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลใหส่้วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผล
การปฏิบติังานเฉพาะตวัของขา้ราชการผูน้ั้นในต าแหน่งท่ีปฏิบติัประโยชน์และผลสมัฤทธ์ิท่ีหน่วยงานท่ี
ขา้ราชการผูน้ั้นสงักดัไดรั้บจากการปฏิบติังานของขา้ราชการผูน้ั้น 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึง้ พ.ศ. 255๘ 
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 ขอ้ 5 ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลโดย
จะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 9 ประการดงัน้ี 
 1) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) การมีจิตสานึกท่ีดีซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบ 
 3) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 4) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบติั 
 6) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
 7) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์าร 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้พ.ศ. 255๘ 

 ขอ้ 3 ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งทุกคนมีหนา้ท่ีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาลโดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั 10 ประการดงัน้ี 
 1) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) การมีจิตส านึกท่ีดีซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบ 
 4) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 5) การยนืหยดัทาในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 6) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบติั 
 7) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
 8) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
 10) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกนัพฒันาชุมชนให้
น่าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

ข้อบังคบัองค์ก ารบริหารส่วนต าบล นิคมห้วยผึง้  ว่าด้วยจรรย าข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนต าบล นิคม
ห้วยผึง้ 

 องคก์ารบริหารส่วนต า บลนิคมหว้ยผึ้ง ในฐานะเป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดโดยมี
หนา้ท่ีในการจดัทาแผนพฒันาทอ้งถ่ินการด าเนินการดา้นการเงินการคลงังบประมาณการพสัดุการจดัเก็บ
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รายไดก้ารพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการด าเนินงานจดัการบริการสาธารณะการศึกษาของทอ้งถ่ินการบริหารงานบุคคลและพฒันา
บุคลากรรวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉะนั้นเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของขา้ราชการใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรใหม้ีขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งจึงไดก้  าหนดขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนิคมหว้ยผึ้งเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัตนของขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานจา้ง
ใหมี้ความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรมธ ารงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของขา้ราชการ
อนัจะทาใหไ้ดรั้บการยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทัว่ไปไวด้งัน้ี 
  
 
 ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์และรับผดิชอบ 
 1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 1.2 ใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งประหยดัและโปร่งใสเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มก าลงัความรู้ความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั 
 1.4 รับผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเองและมุ่งมัน่แกไ้ขเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด 
 ข้อ 2 การมจีติส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1 ใหบ้ริการแก่ส่วนราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ย 
ความเต็มใจ 
 2.2 ใหค้าปรึกษาแนะน าแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและครบถว้น 
 ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพ่ือใหเ้กิดผลดีและเป็นประโยชน ์
ต่อส่วนรวม 
 3.2 ขยนัอุทิศตนและมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
 3.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามคัคีมีน ้ าใจเพ่ือใหบ้รรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 3.4 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 ข้อ 4 การปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 4.1 ตดัสินใจบนหลกัการขอ้เท็จจริงเหตุผลเพื่อความยติุธรรม 
 4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ข้อ 5 การด ารงชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอยา่งมีเป้าหมายพร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง 
 5.2 ใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่ามีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
 5.3 ปฏิบติัตามหลกัศาสนารู้จกัพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข 
 ข้อ 6 การยดึมัน่และยืนหยดัในส่ิงที่ถูกต้อง 
 6.1 ยดึมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
 6.2 กลา้หาญและยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 6.3 ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนขา้ราชการ 
 ข้อ 7 ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 7.1 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 7.2 พร้อมรับการตรวจสอบและรับผดิชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึง้ 

 อนุสนธิสญัญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  (ก.ถ.) ไดก้  าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขา้ราชการพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดป้ระมวลข้ึนจากขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขา้ราชการหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัใหข้า้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปใชย้ดึถือปฏิบติัเป็นเคร่ืองกากบัความประพฤติดงัน้ี 
 1. พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตเสียสละและมีความ
รับผดิชอบ 
 2. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเปิดเผยโปร่งใสพร้อมใหต้รวจสอบ 
 3. พึงใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วมีอธัยาศยัไมตรีโดยยดึประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั 
 4. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึผลสมัฤทธ์ิของงานอยา่งคุม้ค่า 
 5. พึงพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถและตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
 9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสงัคม 

พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวส ารวจของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ 
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 ภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐มุ่งเนน้การประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน๓มิติคือมิติการเปิดเผยและการตรวจสอบไดม้ิติการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
มิติของการด าเนินการตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ .ศ. ๒๕๔๐ในลกัษณะของการ
จดัเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลข่าวสารเอกสารหลกัฐานและระดบัการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะ
เป็นส่วนท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐไดม้ีการเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อรองรับการ
ประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอนัจะส่งใหก้ารพฒันาระบบบริหาร 
ราชการแผน่ดินและการใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ของภาครัฐและ 
ประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากทางราชการและส่ือสาธารณะอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวางถูกตอ้งเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตวัช้ีวดั
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยเป็น
กระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐไดด้าเนินการเพื่อยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต
สามารถเปิดเผยและตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่ายรวมทั้งการใหก้ารบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่า
เทียมและมีมาตรฐานเป็นหน่ึงเดียวมาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีก  าหนดภายใต้
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ .ศ.๒๕๔๐มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐดงัน้ี 
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
 1) ประชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและกระบวนการท างาน
อ่ืนๆจากเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐ 
 2) สามารถรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 3) สามารถตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได ้
 4) มีความเขา้ใจและมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลและสงัคม 
 5) สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใชช่้องทางผา่นพ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 1) มีขอ้ก  าหนดและหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานท่ีก  าหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.๒๕๔๐ 
 2) มีแนวทางในการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความโปร่งใสท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบไดท้ั้งในเชิงขอ้มูลและกระบวนการ 
 3) มีเกณฑม์าตรฐานตวัช้ีวดัแนวทางการประเมินผลและสามารถใชเ้กณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดั
ดงักล่าวเป็นตวัแบบในการประเมินตนเองภายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 ๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใชเ้กณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสเป็นแบบประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพื่อกิจการอ่ืน 
 ๕) ไดส่้งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพฒันาระบบ
กลไกในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอ้งเป็นธรรมและรวดเร็วมาตรฐานและตวัช้ีวดัความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิดและกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย
เกณฑม์าตรฐานความโปร่งใส 
 การส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจดัการของ
ภาครัฐโดยมีตวัช้ีวดัมาตรฐานความโปร่งใสดา้นการบริหารงาน๕ประการไดแ้ก่ 
 ๑. การจดัท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน 
 ๒. การจดัทาวิสยัทศัน์พนัธกิ์จและแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน 
 ๓. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
 ๔. การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาปี 
 ๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการของหน่วยงานมาตรฐานและ 
ตวัช้ีวดัความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 มาตรฐานความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท าหนา้ท่ีโดยความซ่ือสตัยสุ์จริตไม่มีก ารเลือกปฏิบติัและก าร
ขจดัขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่เป็นธรรมโดยเป็นการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการใหบ้ริก ารการเลือกใชช่้องท าง
การใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัการใหบ้ริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมีตวัช้ีวดั
มาตรฐานความโปร่งใสดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน๖ประการไดแ้ก่ 
 ๑. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 ๒. การใหบ้ริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก  าหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 
 ๓. การเลือกใชช่้องทางการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
 ๔. การจดัใหม้ีช่องทางและกลไกในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของประชาชน 
 ๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 
 ๖. การจดัทาระบบขอ้มูลทางสถิติและสรุปผลการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเปิดเผยการตรวจสอบไดแ้ละการส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ของราชการและการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบติังานของหน่วยงานโดยพิจารณา
จากระดบัความสมบูรณ์ของขอ้มูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ี
มีความกา้วหนา้ในดา้นขอ้มูลข่าวสารหลกัฐานและความสามารถในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 การปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีการวดัค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานมีมาตรฐานความโปร่งใสดา้นการติดตามและประเมินผลเป็น
มาตรฐานเก่ียวกบัการเปิดเผยใหเ้ห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเป็นการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัสาหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของหน่วยงานการจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกท่ีมีความเป็น
อิสระการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตวัช้ีวดัมาตรฐานความ
โปร่งใส 
 
 
 ดา้นการติดตามและประเมินผล๕ประการไดแ้ก่ 
 ๑. การจดัทาหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
 ๒. การจดัใหม้ีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 
 ๓. การจดัใหม้ีระบบและกลไกการปฏิบติัการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
(External Audit) ท่ีเป็นอิสระ 
 ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน 
 ๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของหน่วยงานตามแผนปฏิบติัการประจาปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเขา้ถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการการจดัระบบและช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
การพฒันาศกัยภาพของระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจดัการความรู้ของ
หน่วยงานซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลวิธีการประเมินพิจารณาจาก
การปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการประจาปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนงานงบประมาณความ
รับผดิชอบและระยะเวลาตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาปีและพิจารณาผลการปฏิบติัการของ
หน่วยงานเกณฑม์าตรฐานการประเมิน 
 ๑. มีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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 ๒. มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนปฏิบติัการประจ าปีภายใตต้ามกรอบระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 ๓. มีการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงานโดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลา 
 หลกัเกณฑ์ในการปฏิบัตขิองหน่วยงานหมายถึงการท่ีบุคลากรและหน่วยงานไดม้ีการใหบ้ริการแก่
ประชาชนตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก  าหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบติัซ่ึงเป็นการใหบ้ริการตาม
แนวทางและระบบท่ีหลากหลายเช่นการบริการตามลาดบัก่อน -หลงัหรือการใหก้ารบริการท่ีเหมาะสมกบั
ภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานเป็นตน้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วประหยดัและ
ถูกตอ้งแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ 
 

วธิีการประเมนิ 
 จากการใหบ้ริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนดไวว้่ามีหรือไม่มีการใหบ้ริการตาม
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก  าหนดไวห้รือไม่อยา่งไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบ้ริการแก่
ประชาชนเกณฑม์าตรฐานการประเมิน 
 1. มีการใหก้ารบริการตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้
 2. มีการใหก้ารบริการภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
 3. มีการใหบ้ริการเรียงตามลาดบัก่อน-หลงั 
 การท่ีหน่วยงานไดม้ีการก าหนดและดาเนินการเพื่อพฒันาระบบการใหคุ้ณใหโ้ทษและการจดัท า
กิจกรรมการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเป็นการก าหนด
รูปแบบและเกณฑม์าตรฐานในการพิจารณาใหโ้ทษแก่บุคลากรท่ีกระท าความผดิตามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนบัสนุนและใหร้างวลัแก่บุคลากรท่ีมีความขยนัหมัน่เพียร
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดว้ยความ
โปร่งใสและยติุธรรมวิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพื่อพฒันาระบบการใหคุ้ณให้
โทษและการสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรในหน่วยงานและพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพฒันา
ระบบการใหคุ้ณ/ใหโ้ทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อใหม้ีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อการพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน
โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพ /ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัท่ีก  าหนดไวแ้ละมีการเผยแพร่
หลกัเกณฑต์วัช้ีวดัและวิธีการประเมินใหบุ้คลากร/สาธารณชนไดรั้บทราบ 
 การจดัท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงานเกณฑม์าตรฐานการประเมิน 
 1. มีการจดัแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ 
ประเมินผลการทางานของหน่วยงานเช่นการจดัเวทีประชาคม/สาธารณะ 
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 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงานก าหนดไวโ้ดยจะตอ้งมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานใหเ้ป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไปวิธีการประเมินพิจารณาจากการจดัท า
รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน 
 1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานการจดัท า
รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ 
ด าเนินการตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี 
 2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีศูนยข์้ อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
หลกัฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัตงิาน 
 การควบคุมหมายถึงกระบวนการท่ีกระทาใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานไดด้าเนินการไปตามแผนท่ี
ก  าหนดไวห้รือถา้จะใหค้วามหมายท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาทของผูค้วบคุมชดัเจนข้ึนก็หมายถึงการบงัคบัให้
กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวจ้ากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบติังานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทางกรอบหรือขอ้ก าหนดท่ีวางไวผู้ค้วบคุมหรือผูบ้ริหาร
จะตอ้งด าเนินการอยา่งอยา่งหน่ึงจะแกไ้ขปรับปรุงใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนดงักล่าวมิฉะนั้นแลว้
แผนก็จะไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้
การควบคุมอาจแบ่งตามลกัษณะของส่ิงที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกนัคือ 
 1. การควบคุมผลก ารปฏิบัตงิ าน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ
จดัการใหโ้ครงการผลิตไดป้ริมาณตามท่ีก  าหนดไวใ้นแผนเรียกว่าการควบคุมปริมาณ  (Quantity Control) 
และควบคุมใหผ้ลผลิตท่ีไดม้ีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดไวเ้รียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การควบคุมในขอ้น้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดว้ยคือการควบคุมใหโ้ครงการสามารถ
ผลิตผลงานไดป้ริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีก  าหนดไว ้
 2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ 
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานโครงการโดยควบคุมใหป้ฏิบติังานตามวิธีท่ีก  าหนดไวแ้ละใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดการโครงการควบคุมและบ ารุงขวญัพนกังานความประพฤติความส านึกในหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบตลอดจนควบคุมดา้นความปลอดภยัของพนกังานดว้ย 
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 3. การควบคุมด้านการเงิน  (Financial Control) ไดแ้ก่การควบคุมการใชจ่้าย (Cost –Control) การ
ควบคุมทางดา้นงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดา้นบญัชีต่างๆทั้งน้ีเพ่ือใหโ้ครงการ
เสียค่าใชจ่้ายต ่าสุดและมีเหตุผลเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 4. การควบคุมทรัพย ากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแ้ก่การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมืออาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจยัน าเขา้ของ
โครงการเพื่อใหเ้กิดการประหยดัในการใชท้รัพยากรดงักล่าว 
 5. การควบคุมเทคนิควธิีการปฏิบัตงิาน (Control of Techniques or Procedure)ไดแ้ก่การควบคุม
ก ากบัดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาท่ีก  าหนดไวส้าหรับการปฏิบติังานประเภท
นั้นๆโดยจะตอ้งควบคุมทั้งเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเขา้ใจง่ายเช่นโครงการพฒันาสงัคมวฒันธรรมการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือโครงการพฒันาชนบทเป็นตน้ 
 

ความส าคญัของการตดิตามและการควบคุม 
 ความส าคญัความจ าเป็นและประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้นอาจพิจารณาไดจ้าก
ประเด็นต่อไปน้ี 
 1. เพ่ือใหแ้ผนบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวป้ระโยชน์ในขอ้น้ีนบัว่าเป็นวตัถุประสงคท่ี์ 
ส าคญัท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการทั้งน้ีเพราะวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายถือเป็นหวัใจ
ส าคญัของโครงการหากไม่มีการยดึเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัแลว้เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการน้ี
ไปท าไมเม่ือเป็นเช่นน้ีการติดตามและควบคุมการปฏิบติังานต่างๆท่ีจะช่วยประคบัประคองใหโ้ครงการ
บรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวงัดงักล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิง่ของผูบ้ริหารโครงการ 
 2. ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งควบคุมเวลาและค่าใชจ่้ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพใหซ่ึ้งจะสามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายของโครงการลง
ไปไดม้ากท าใหส้ามารถนาทรัพยากรท่ีลดลงไปใชป้ระโยชน์กบัโครงการอ่ืนหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆได  ้
 3. ช่วยกระตุน้จูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ป้ฏิบติังานการติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจบัผดิ
เพ่ือลงโทษแต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคญัเพราะฉะนั้นผูนิ้เทศ
งานและผูค้วบคุมงานท่ีดีมกัจะไดรั้บการตอ้นรับจากผูป้ฏิบติังานท าใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกกระตือรือร้นเพราะมี
พ่ีเล้ียงมาช่วยแนะน าช่วยเหลืออีกแรงหน่ึงขวญัก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานต่อสูก้บัปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมี
มากข้ึน 
 4. ช่วยป้องกนัและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดโ้ครงการบางโครงการถา้มีการควบคุม 
ไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสียหายใหญ่หลวงไดแ้ละหากพบความเสียนั้นแต่ตน้ลกัษณะของ
เหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “สายเกินแก”้ ก็จะไม่เกิดข้ึน 
 5. ท าใหพ้บปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากโครงการนั้นทั้งน้ีในขณะท่ีท าก ารติดตามและควบคุม
นั้นผูบ้ริหารจะมองเห็นปัญหาอนัเป็นผลกระทบต่างๆของโครงการหลายประการจึงจะสามารถจดัหา
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มาตรการในการป้องกนัแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งเช่นโครงการสร้างถนนเขา้ไปในถ่ินทุรกนัดารอาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาการลกัลอบตดัไมเ้ถ่ือนโดยใชถ้นนสายนั้นเป็นเสน้ทางขนส่งเป็นตน้ 
 6. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ห็นเป้าหมายวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานของงานไดช้ดัเจนข้ึนโดย
ปกติโครงการต่างๆมกัจะก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้ามายไวอ้ยา่งหลวมๆหรือใชค้  าท่ีค่อนขา้งจะเป็น
นามธรรมสูงเช่นค าว่าพฒันาขยายปรับปรุงกระตุน้ยกระดบัฯลฯซ่ึงท าใหผู้ป้ฏิบติังานหรือแมก้ระทัง่
ผูบ้ริหารมองไม่เห็นเป้าหมายไดช้ดัเจนไม่อาจปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีถูกตอ้งไดเ้มื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการจะตอ้งมีการทาใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆชดัเจนข้ึนเพ่ือจะได้
สามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได ้
 กล่าวโดยสรุปไดว้่าการติดตามและการควบคุมเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผนท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคน์โยบายท่ีก  าหนดไวก้ารติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมทีเก่ียวเน่ืองกนัมกัจะใชค้วบคู่กนัไม่ไดมี้การแยกกนัอยา่งอิสระกล่าวคือเม่ือมีการ
ติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอยา่งไรแลว้ก็ตอ้งมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบติังานดงักล่าวใหไ้ปสู่ทิศทาง
ท่ีตอ้งการและในทางกลบักนัใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะทาหนา้ท่ีควบคุมก็ตอ้งมีการติดตามก่อนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได ้


