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ค าน า 
 

คู่ ม่ อการปฏ่ บ่ ต่ งานตามภารก จหล กขององค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ฉบ่ บนี้เป่ นส่ วนหนึ่งของการ
พ่ ฒนาคณุภาพการบร่ หารจ่ ดการ่เพ ่อใช้เป่ นเคร ่องม่ อในการท างานโดยม่ีการจ่ ดท ารายละเอ่ียดของการท างาน 
ในส วนงานและกองต างๆ่่ในองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์อย างเป่ นระบบ่และครบถ้วนแสดงให่้เห่ นถึงข ้นตอน 
ในการปฏ บ่ ต่ งานรายละเอ่ียดงานและมาตรฐานคุ่ณภาพงาน่่่่เพ ่อก าหนดเป่ นมาตรฐานในการปฏ บ่ ต่ งานให่้บรรลุ่ตาม
ข้อก าหนดที่ส าค ญและสามารถสนองตอบความต่้องการของผู่้ร่ บบร่ การและผู่้ม่ีส่ วนได่้ส่ วนเส่ียเป่ นส าค ญโดยม่ีการ
ว เคราะห์กระบวนการที่ส าค ญเป็นกระบวนการหล กที่ช วยสร้างคุณค าผู้ร บบร การและผู้มีส วนได้ส วนเสียเพ ่อให้บรรลุ
พ นธก จของส วนราชการ่ตลอดจนกระบวนการสน บสนุนที่ส าค ญต างๆ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ ่ม
ประส่ ทธ ภาพในการปฏ บ่ ต่ งานของฝ่ ายต่ างๆ่สามารถบอกท่ ศทางการท างานทีม่่ีจุ่ดเร่ ่มต่้นและจุ่ดส ้นสุ่ดมีค าอธ บาย
ความจ าเป็นเพ ่อให้ผู้ปฏ บ ต งานได้ใช้ในการอ้างอ่ งม ให้เก่ ดความผ ดพลาดในการท างาน 
 

คณะผู้จ ดท ามีความมุ งหว งให้ข้าราชการทีป่ฏ บ ต งานของส วนราชการต างๆ่ได้น าคู ม อการปฏ บ ต งานฉบ บนี้เป็น
แนวทางในการปฏ บ ต งานและประชาส่ มพ่ นธ์เพ่ ่อสร่้างความเข้าใจและเก ดความคล่ องต วในการปฏ่ บ่ ต่ งานสามารถ
น าไปใช่้อ่้างอ่ งในการท างานม่ ให่้เก่ ดความผ่ ดพลาดเพ่ ่อให่้การท างานเป่ นระบบม่ีมาตรฐานเดียวก น่และได้ผลล พธ์
ตามท่ีต ้งเป้าหมายไว้ 
 
 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่      ่่่่่่่่่่คณะท างาน 

องค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ 
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ส่วนที่ิิส่วนที่ิิ11  
บทน าบทน า  

  
  

หลักการและเหตุผลิิ 
่่่่่่่่่่่่่่่่จากบทบ ญญ ต แห งพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค์การบร หารส วนต าบล ่พ .ศ่. 2537  แก้ไขเพ ่มเต มถึง่
ฉบ บที่่6่พ .ศ่. 2552่ส วนที่่ 3่เร ่อง่อ านาจหน้าที่ขององค์การบร หารส วนต าบล่มาตรา่66่องค์การบร หารส วนต าบล 

มีอ านาจหน้าที่ในการพ ฒนาต าบล่ท ้งในด้านเศรษฐก จ่ส งคม่และว ฒนธรรม่และมาตรา่67่ภายใต้บ งค บ
แห งกฎหมาย่องค์การบร หารส วนต าบล่มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบร หารส วนต าบล่่ 
              1. ่จ ดให้มี่และบ ารุงร กษาทางน้ าและทางบก่่ 
                 2. ่ร กษาความสะอาดของถนน่ทางน้ า่ทางเด น่และท่ีสาธารณะ่รวมท ้งก าจ ดมูลฝอยและส ่งปฏ กูล่่ 
                 3. ่ป้องก นโรคและระง บโรคต ดต อ่่ 
                 4. ่ป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย่่ 
                 5. ่ส งเสร มการศึกษา่ศาสนา่และว ฒนธรรม่่ 
                 6. ่ส งเสร มการพ ฒนาสตรี่เด ก่เยาวชน่ผู้สูงอายุ่และผู้พ การ่่ 
                 7. ่คุ้มครองดูแล่และบ ารุงร กษา่ทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม่่ 
                 8. ่บ ารุงร กษาศ ลปะ่จารีตประเพณี่ภูม ปัญหาท้องถ ่นและว ฒนธรรมอ นดีของท้องถ ่น่่ 
                 9.  ปฏ บ ต หน้าที่อ ่นตามที่ราชการมอบหมาย่ 
                 โดยจ ดสรรงบประมาณหร อบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควรตามบทบาทภารก จของส วนท้องถ ่นตาม
กฎหมายร ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจ กรไทย พ .ศ.  2550  พระราชบ ญญ ต ต าบลและองค์การบร หารส วนต าบล่่พ .ศ่. 2537่
แก้ไขเพ ่มเต มถึงฉบ บที่่6 พ.ศ. 2552 พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข ้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส วน
ท้องถ ่น่พ.ศ.่2542่และพระราชกฤษฎีกาว าด้วยหล กเกณฑ์และว ธีบร หารก จการบ้านเม องที่ดี่พ.ศ.่2546่ประกอบก บ
หน งส อกระทรวงมหาดไทย่ที่่มท่0892.4/ว่435่่ลงว นที่่11่กุมภาพ นธ์่2548่ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส วน
ท้องถ ่นว ดผลการบร หารและปฏ บ ต ราชการขององค์กรปกครองส วนท้องถ ่น่เพ ่อทราบผลส มฤทธ ์ตรงตามเป้าหมายภารก จ
โดยจ ดท าคู ม อก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานขององค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่่มีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการ
ปฏ บ ต งานตามภารก จหล กที่ได้มาใช้ในการปร บปรุง่่แก้ไข่ส งเสร ม่พ ฒนา่ขยายหร อยุต การด าเน นการ่่ซึ่งบ งชี้ว ากระบวนการ
ว ธีการจ ดท าแผนหร อโครงการน ้นผลเป็นอย างไร่น าไปสู ความส าเร จบรรลุตามเป้าหมายว ตถุประสงค์หร อไม ่เพียงใด่่ 
 
่่่่่่่่่่่่่่่่่คู ม อการปฏ บ ต งาน่(Operating Manual) เป็นเคร ่องม อที่ส าค ญประการหนึ่งในการท างานท ้งก บห วหน้างาน 
และผู้ปฏ บ ต งานในหน วยงาน่จ ดท าขึ้นไว้เพ ่อจ ดท ารายละเอียดของการท างานในหน วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน่่ 
 

คู่มือการปฏ บัต งานิ(Work Manual)    
             •  เปรียบเสม อนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเร ่มต้นและส ้นสุดของกระบวนการ่่ 
             •  ระบุถึงข ้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต างๆ่ขององค์กรและว ธีควบคุมกระบวนการน ้น่่ 
             •  ม กจ ดท าขึ้นส าหร บล กษณะงานที่ซ บซ้อน่มีหลายข ้นตอนและเกี่ยวข้องก บคนหลายคน่่ 
             •  สามารถปร บปรุงเปลี่ยนแปลงเม ่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏ บ ต งาน่่ 
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วัตถุประสงค์ิิ 
              1.   เพ ่อให้ห วหน้าหน วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน วยงานของตนว าย งคงมุ งต อจุดส าเร จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู หร อไม ่เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต างๆ่่ที่เก ดข้ึนอาจท าให้หน วยงานต้องให้ความส าค ญ 
แก ภาระบางอย างมากย ่งขึ้น่่ 
             2.  เพ ่อให้ห วหน้าหน วยงานจ ดท า /ก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานหร อจุดส าเร จของการท างานของแต ละงาน
ออกมาเป็นลายล กษณ์อ กษรเพ ่อให้การท างานเก ดประโยชน์ต อองค์การโดยส วนรวมาตรฐานสูงสุดและเพ ่อใช้มาตรฐานการ
ท างาน จุดส าเร จของงานนี้เป็นเคร ่องม อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานต อไปด้วย่  
             3.  เพ ่อให้การปฏ บ ต งานในปัจจุบ นเป็นมาตรฐานเดียวก น่่่เพ ่อให้ผู้ปฏ บ ต งานได้ทราบความคาดหว งอย าง 
ช ดแจ้งว าการท างานในจุดน ้นๆ่ผู้บ งค บบ ญชาจะว ดความส าเร จของการท างานในเร ่องใดบ้าง่่ซึ่งย อมท าให้ผู้ปฏ บ ต งาน
สามารถปร บว ธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามท่ีหน วยงานต้องการได้และส งผลให้เก ดการยอมร บผลการ
ประเม นฯ่มากย ่งขึ้น่เพราะทุกคนรู้ล วงหน้าแล้วว าท างานอย างไรจึงจะถ อได้ว ามีประส ทธ ภาพ่่ 
             4.  เพ ่อให้การปฏ บ ต งานสอดคล้องก บนโยบาย่ว ส ยท ศน์่ภารก จและเป้าหมายขององค์กร่เพ ่อให้ห วหน้า
หน วยงานสามารถมองเห นศ กยภาพของพน กงาน่เน ่องจาก  การท างานทุกหน้าที่มีจุดว ดความส าเร จที่แน นอนเด นช ด่่
ห วหน้างานจึงสามารถใช้ทร พยากรบุคคลให้เก ดประโยชน์สูงสุด่่ 
 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏ บัต งานิิ 
              1.  การก าหนดจุดส าเร จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร จของหน วยงาน่่ 
              2.  เป็นข้อมูลในการประเม นค างานและจ ดช ้นต าแหน งงาน่่ 
              3.  เป็นคู ม อในการสอนงาน่่ 
              4. ่การก าหนดหน้าที่การงานช ดเจนไม ซ้ าซ้อน่่ 
              5.  การควบคุมงานและการต ดตามผลการปฏ บ ต งาน่่ 
              6.  เป็นคู ม อในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน่่ 
              7.  การว เคราะห์งานและปร บปรุงงาน่่ 
              8.  ให้ผู้ปฏ บ ต งานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนก นได้่่ 
              9.  การงานแผนการท างาน่และวางแผนก าล งคน่่ 
              10. ผู้บ งค บบ ญชาได้ทราบข ้นตอนและสายงานท าให้บร หารงานได้ง ายขึ้น่่ 
              11. สามารถแยกแยะล าด บความส าค ญของงาน่เพ ่อก าหนดระยะเวลาท างานได้่่ 
              12. สามารถก าหนดคุณสมบ ต ของพน กงานใหม ที่จะร บได้ง ายขึ้นและตรงมากข้ึน่่ 
              13. ท าให้บร ษ ทสามารถปร บปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมย ่งขึ้นได้่่ 
              14. ยุต ความข ดแย้งและเสร มสร้างความส มพ นธ์ในการประสานระหว างหน วยงาน่่ 
              15. สามารถก าหนดงบประมาณและท ศทางการท างานของหน วยงานได้่่ 
              16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบร ษ ทต อไปนี้่่ 
              17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต อไปนี้่่ 
              18. การว เคราะห์ค าใช้จ ายก บผลงานและปร มาณก าล งคนของหน วยงานได้่่ 
              19. ผู้บ งค บบ ญชาบร หารงานได้สะดวก่และรวดเร วขึ้น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
              20. เก ดระบบการบร หารงานโดยส วนร วมส าหร บผู้บ งค บบ ญชาคนใหม ในการร วมก นเขียนคู ม อ่่ 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏ บัต งานที่มีต่อผู้ปฏ บัต งานิิ 
              1.  ได้ร บทราบภาระหน้าที่ของตนเองช ดเจนย ่งขึ้น่่ 
              2.  ได้เรียนรู้งานเร วขึ้นท ้งตอนที่เข้ามาท างานใหม ผู้บ งค บบ ญชาที่มีต อตนเองช ดเจน 
่่่่่่่่่่่่่่3.  ได้ทราบความหว ง่(Expectation)่ของผู้บ งค บบ ญชาที่มีต อตนเองช ดเจน 
              4.  ได้ร บรู้ว าผู้บ งค บบ ญชาจะใช้อะไรมาเป็นต วประเม นผลการปฏ บ ต งาน่่ 
              5.  ได้เข้าใจระบบงานไปในท ศทางเดียวก นท ้งหน วยงาน่่ 
              6.  สามารถช วยเหล องานซึ่งก นและก นได้่่ 
              7. ่เข้าใจห วหน้างานมากขึ้น่ท างานด้วยความสบายใจ่่ 
              8.  ไม เกี่ยงงานก น่รู้หน้าที่ของก นและก นท าให้เก ดความเข้าใจที่ดีต อก น่่ 
              9.  ได้ทราบจุดบกพร องของงานแต ละข ้นตอนเพ ่อน ามาปร บปรุงงานได้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
              10. ได้เรียนรู้งานของหน วยงานได้ท ้งหมด่ท าให้สามารถพ ฒนางานของตนเองได้่่ 
              11. มีข ้นตอนในการท างานที่แน นอน่ท าให้การท างานได้ง ายขึ้น่่ 
              12. รู้จ กวางแผนการท างานเพ ่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
              13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ ่อการว เคราะห์งานให้ท นสม ยอยู ตลอดเวลา่่ 
              14. สามารถแบ งเวลาให้ก บงานต าง่ๆ่ได้อย างถูกต้องเหมาะสม่่ 
              15. รู้ขอบเขตสายการบ งค บบ ญชาท างานให้การประสานงานง ายขึ้น่่ 
              16. ได้เห นภาพรวมของหน วยงานต าง่ๆ่ในฝ่ายงานเดียวก นเข้าใจงานมากข้ึน่่ 
              17. สามารถท างานได้อย างมีประส ทธ ภาพมากย ่งข้ึน่เพราะมีส ่งที่อ้างอ ง่่ 
              18. ได้ร บรู้ว าตนเองต้องมีการพ ฒนาอะไรบ้างเพ ่อให้ได้ตามคุณสมบ ต ที่ต้องการ่่ 
              19. ได้เรียนรู้และร บทราบว าเพ ่อนร วมงานท าอะไร่เข้าใจก นและก นมากข้ึน่่ 
              20. ได้ร บรู้ว างานที่ตนเองท าอยู น ้นส าค ญต อหน วยงานอย างไร่เก ดความภาคภูม ใจ่่ 
 

ความหมายองค์การบร หารส่วนต าบล่่ 
่่่่่่่่่่่่่่องค์การบร หารส วนต าบล่มีช ่อย อเป็นทางการว า่อบต ่.มีฐานะเป็นน ต บุคคลและเป็นราชการ บร หารส วน
ท้องถ ่นรูปแบบหนึ่ง่ซึ่งจ ดต ้งขึ้นตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค์การบร หารส วนต าบล่พ .ศ่. 2537่และที่แก้ไข
เพ ่มเต มจนถึงฉบ บที่่6่พ ่.ศ่. 2552่โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม รวมเง นอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล วงมา
ต ดต อก นสามปีเฉลี่ยไม ต่ ากว าปีละหนึ่งแสนห้าหม ่นบาท่่ 
(ปัจจุบ น่ณ่ว นที่่30่มีนาคม่พ .ศ่. 2558่มีองค์การบร หารส วนต าบล่ท ้งส ้น่5,335่แห ง) 
 

่่่่่่่่่่่่่่องค์การบร หารส วนต าบล่ประกอบด้วย่สภาองค์การบร หารส วนต าบล่และนายกองค์การบร หารส วนต าบล่่ 
              1. สภาองค์การบร หารส วนต าบล่ประกอบด้วย สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลจ านวนหมู บ้านละสองคน่
ซึ่งเล อกต ้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีส ทธ เล อกต ้งในแต ละหมู บ้านในเขตองค์การบร หารส วนต าบลน ้น่่่กรณทีี่เขตองค์การบร หาร
ส วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู บ้านให้มีสมาช กองค์การบร หารส วนต าบลจ านวนหกคน่และในกรณีมี เพียงสองหมู บ้านให้มี
สมาช กองค์การบร หารส วนต าบลหมู บ้านละสามคน่่ 
              2. องค์การบร หารส วนต าบล่มีนายกองค์การบร หารส วนต าบลหนึ่งคน่ซึ่งมาจากการเล อกต ้งผู้บร หารท้องถ ่น
โดยตรง่การเล อกต ้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว าด้วยการเล อกต ้งสมาช กสภาท้องถ ่นหร อผู้บร หารท้องถ ่น่่ 
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การบร หาริิ 
่่่่่่่่่่่่่่กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบร หาร่อบต )่.ม. 58) ประกอบด้วยนายกองค์การบร หารส วนต าบล่1่คน่
และให้นายกองค์การบร หารส วนต าบลแต งต ้งรองนายกองค์การบร หารส วนต าบล่2่คน่ซึ่งเรียกว า่่ผู้บร หารขององค์การ
บร หารส วนต าบลหร อผู้บร หารท้องถ ่น่่ 
 

อ านาจหน้าที่ของิอบติิ. 
่่่่่่่่่่่่่่อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบล่และองค์การบร หารส วนต าบล่พ .ศ่. 2537่และแก้ไขเพ ่มเต ม 
ฉบ บที่่3่พ.ศ.่2542   
              1. พ ฒนาต าบลท ้งในด้านเศรษฐก จ่ส งคมและว ฒนธรรม่มาตรา่66 
              2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา่67่ด งนี้่่ 
                  - ่จ ดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก่่ 
                  - ่การร กษาความสะอาดของถนน่ทางน้ า่ทางเด นและที่สาธารณะ่รวมท ้งการก าจ ดขยะมูลฝอยและส ่งปฏ กูล่่ 
                  -  ป้องก นโรคและระง บโรคต ดต อ่่ 
                  -  ป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย่่ 
                  - ่ส งเสร มการศึกษา่ศาสนาและว ฒนธรรม่่ 
                  - ่ส งเสร มการพ ฒนาสตรี่เด กและเยาวชน่ผู้สูงอายุและพ การ่่ 
                  -  คุ้มครอง่ดูแลและบ ารุงร กษาทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม่่ 
                  -  บ ารุงร กษาศ ลปะ่จารีตประเพณี่ภูม ปัญญาท้องถ ่นและว ฒนธรรมอ นดีของท้องถ ่น่่ 
                  - ่ปฏ บ ต หน้าที่อ ่นตามที่ทางราชการมอบหมาย่่ 
              3. มีหน้าที่ที่อาจท าก จกรรมในเขต่อบต .ตามมาตรา่ 68่ด งนี้่่ 
                  - ่ให้มีน้ าเพ ่อการอุปโภค่บร โภคและการเกษตร่่ 
                  - ่ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหร อแสงสว างโดยว ธีอ ่น่่ 
                  -  ให้มีและบ ารุงร กษาทางระบายน้ า่่ 
                  -  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม่การกีฬา่การพ กผ อนหย อนใจและสวนสาธารณะ่่ 
                  -  ให้มีและส งเสร มกลุ มเกษตรกร่และก จการสหกรณ์่่ 
                  -  ส งเสร มให้มีอุตสาหกรรมในครอบคร ว่่ 
                  -  บ ารุงและส งเสร มการประกอบอาชีพ่่ 
                  - ่การคุ้มครองดูแลและร กษาทร พย์ส นอ นเป็นสาธารณสมบ ต ของแผ นด น่่ 
                  - ่หาผลประโยชน์จากทร พย์ส นของ่อบต่่. 
                  - ่ให้มีตลาด่ท าเทียบเร อ่และท าข้าม่่ 
                  -  ก จการเกี่ยวก บการพาณ ชย์่่ 
                  -  การท องเที่ยว่่ 
                  -  การผ งเม อง่่ 
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อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจิิ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข ้นตอนการกระจายอ านาจให้แก องค์กรปกครองส วนท้องถ ่น่พ.ศ.่2542 
ก าหนดให้่อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจ ดระบบบร การสาธารณะ่เพ ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ ่นของตนเอง 
ตามมาตรา่16่ด งนี้่่ 
                  1. ่การจ ดท าแผนพ ฒนาท้องถ ่นของตนเอง่่ 
                  2.  การจ ดให้มี่และบ ารุงร กษาทางบกทางน้ า่และทางระบายน้ า่่ 
                  3.  การจ ดให้มีและควบคุมตลาด่ท าเทียบเร อ่ท าข้าม่และที่จอดรถ่่ 
                  4. ่การสาธารณูปโภคและการก อสร้างอ ่น่ๆ่่ 
                  5. ่การสาธารณูปการ่่ 
                  6. ่การส งเสร ม่การฝึก่และการประกอบอาชีพ่่ 
                  7.  คุ้มครอง่ดูแล่และบ ารุงร กษาทร พยากรธรรมชาต ่และส ่งแวดล้อม่่ 
                  8. ่การส งเสร มการท องเที่ยว่่ 
                  9. ่การจ ดการศึกษา่่ 
                  10. การส งคมสงเคราะห์่และการพ ฒนาคุณภาพชีว ตเด ก่สตรี่คนชรา่และผู้ด้อยโอกาส่่ 
                  11. การบ ารุงร กษาศ ลปะ่จารีตประเพณี่ภูม ปัญญาท้องถ ่น่และว ฒนธรรมอ นดีของท้องถ ่น่่ 
                  12. การปร บปรุงแหล งชุมชนแออ ด่และการจ ดการเกี่ยวก บที่อยู อาศ ย่่ 
                  13. การให้มี่และบ ารุงร กษาสถานที่พ กผ อนหย อนใจ่่ 
                  14.่การส งเสร มกีฬา่่ 
                  15. การส งเสร มประชาธ ปไตย่ความเสมอภาค่และส ทธ เสรีภาพของประชาชน่่ 
                  16. ส งเสร มการมีส วนร วมของราษฎรการพ ฒนาท้องถ ่น่่ 
                  17. การร กษาความสะอาด่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเม อง่่ 
                  18. การก าจ ดมูลฝอย่ส ่งปฏ กูล่และน้ าเสีย่่ 
                  19. การสาธารณสุข่การอนาม ยครอบคร ว่และการร กษาพยาบาล่่ 
                  20. การให้มี่และควบคุมสุสาน่และการร กษาพยาบาล่่ 
                  21. การควบคุมการเลี้ยงส ตว์่่ 
                  22. ่การจ ดให้มี่และควบคุมการฆ าส ตว์่่ 
                  23. การร กษาความปลอดภ ย่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนาม ย่โรงมหรสพและสาธารณสถานอ ่น่ๆ่่่ 
                  24. การจ ดการ่การบ ารุงร กษา่และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้่ที่ด น่ทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม่่ 
                  25. การผ งเม อง่่ 
                  26. การขนส ง่และการว ศวกรรมจราจร่่ 
                  27. การดูแลร กษาที่สาธารณะ่่ 
                  28. การควบคุมอาคาร่่ 
                  29. การป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย่่ 
                  30. การร กษาความสงบเรียบร้อย่การส งเสร มและสน บสนุนการป้องก นและร กษาความปลอดภ ยในชีว ตและ
ทร พย์ส นก จอ ่นใด่ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ ่น่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด่่ 
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นิิ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่บทบาทภารก จตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบล่และองค์การบร หารส วนต าบล่พ .ศ่. 2537่ จากบทบ ญญ ต 
แห งพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค์การบร หารส วนต าบล่พ .ศ่. 2537่ส วนที่่3่เร ่องอ านาจหน้าที่ขององค์การบร หาร
ส วนต าบล่ มาตรา่66่ก าหนดให้่ "องค์การบร หารส วนต าบล่ท ้งในด้านเศรษฐก จ่ส งคม่และว ฒนธรรม่" ซึ่งถ อได้ว า่
เป็นกรอบภาระหน้าที่หล กของ่อบต ่.เม ่อพ จารณาตามบทบ ญญ ต ร ฐธรรมนูญแห งอาณาจ กรไทย่พ.ศ่. 2540่ว าด้วยการ
ปกครองท้องถ ่น่ มาตรา่289่บ ญญ ต ว า  ่"องค์กรปกครองส วนท้องถ ่น  ่ย อมมีหน้าที่่ บ ารุงร กษาศ ลปะ่จารีตประเพณี่
ภูม ปัญญาท้องถ ่นหร อว ฒนธรรมอ นดีของท้องถ ่น ่"และ่"องค์การปกครองส วนท้องถ ่น่ย อมมีส ทธ ที่จะจ ดการศึกษาอบรม
ของร ฐ่"...  นอกจากนี้   มาตรา่290่ย งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส วนท้องถ ่น่มีอ านาจหน้าที่ในการจ ดการ่การ
บ ารุงร กษา่และการใช้ประโยชน์จากทร พยากรธรรมชาต ่และส ่งแวดล้อมที่อยู ในเขตพ ้นที่ตน่เพ ่อการส งเสร ม่และร กษา
คุณภาพส ่งแวดล้อมอีกด้วย่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด งน ้น่กรอบภาระหน้าที่ของ่อบต .จึงครอบคลุมท ้งด้านเศรษฐก จ่)รวมถึงการส งเสร มอาชีพ่การ อุตสาหกรรม
ในคร วเร อนและอ ่นๆ ่(ด้านส งคมและว ฒนธรรม่)รวมถึงการสาธารณสุข่การส งเสร มและร กษาคุณภาพส ่งแวดล้อม ่การศึกษา
อบรม่ศ ลปะ่จารีตประเพณี่่ภูม ปัญญาท้องถ ่นและอ ่นๆ(่่ซึ่งปรากฏอยู ในบทบ ญญ ต สภาต าบลและองค์การบร หารต าบล่่
พ .ศ.  2537่โดยก าหนดเป็นภารก จหน้าที่ที่ต้องท าและอาจท า่่ 
                  1. องค์การบร หารส วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพ ฒนาต าบลท ้งในด้านเศรษฐก จ่ส งคมและว ฒนธรรม 
(มาตรา่66) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่2.่องค์การบร หารส วนต าบล่ในเขตองค์การบร หารส วนต าบล่มีหน้าที่ต้องท าด งต อไปนี้่(มาตรา่67) 
                      (1) จ ดให้มีและบ ารุงร กษาทางน้ า่่ 
                      (2) การร กษาความสะอาดของถนน่ทางน้ า่ทางเด นและที่สาธารณะ่รวมท ้งการก าจ ดขยะมูลฝอยและ่ 
ส ่งปฏ กูล่่ 
                      (3) ป้องก นโรคและระง บโรคต ดต อ่่ 
                      (4) ป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย่่ 
                      (5) ส งเสร มการศึกษา่ศาสนาและว ฒนธรรม่่ 
                      (6) ส งเสร มการพ ฒนาสตรี่เด กและเยาวชน่ผู้สูงอายุและพ การ่่ 
                      (7) คุ้มครอง่ดูแลและบ ารุงร กษาทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม่่ 
                      (8) บ ารุงร กษาศ ลปะ่จารีตประเพณี่ภูม ปัญญาท้องถ ่นและว ฒนธรรมอ นดีของท้องถ ่น่่ 
                      (9) ปฏ บ ต หน้าที่อ ่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  ่โดยจ ดสรรงบประมาณหร อบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร่ความเด มในมาตรา่68(8)่ถูกยกเล กและใช้ข้อความใหม แทนแล้ว่โดยมาตรา่14่และเพ ่มเต มมาตรา่
9่โดยมาตรา่15่ของ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบร หารส วนต าบล่พ.ศ.่2542่(ตามล าด บ) 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่3.่องค์การบร หารส วนต าบล่อาจท าในเขตองค์การบร หารส วนต าบล่(มาตรา่68)่ด งต อไปนี้ 
                      (1)  ให้มีน้ าเพ ่อการอุปโภค่บร โภคและการเกษตร่่ 
                      (2)  ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหร อแสงสว างโดยว ธีอ ่น่่ 
                      (3)  ให้มีและบ ารุงร กษาทางระบายน้ า 
                      (4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม่การกีฬา่การพ กผ อนหย อนใจและสวนสาธารณะ 
                      (5)  ให้มีและส งเสร มกลุ มเกษตรกร่และก จการสหกรณ์่่ 
                      (6)  ส งเสร มให้มีอุตสาหกรรมในครอบคร ว่่ 
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                       (7) ่บ ารุงและส งเสร มการประกอบอาชีพ่่ 
                       (8)  การคุ้มครองดูแลและร กษาทร พย์ส นอ นเป็นสาธารณสมบ ต ของแผ นด น่่ 
                       (9) ่หาผลประโยชน์จากทร พย์ส นของ่อบต่่. 
                       (10) ให้มีตลาด่ท าเทียบเร อ่และท าข้าม่่ 
                       (11) ก จการเกี่ยวก บการพาณ ชย์่่ 
                       (12) การท องเที่ยว่่ 
                       (13) การผ งเม อง่่ 
                        ความเด มในมาตรา่68(12)่และ่(13)่เพ ่มเต มโดยมาตรา่16่ของ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บร หารส วนต าบล่ฉบ บที่่3่พ.ศ.่2542 
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ส่วนที่ิ2ส่วนที่ิ2  
สภาพทั่วไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น 

 
1.ิด้านกายภาพ 

่่ที่ต ้งของหมู บ้านหร อต าบล1.1  

่่่่่่่ต าบลว งจ นทร์มีล กษณะเป็นพ ้นที่ราบลุ มและภูเขา่มีพ ้นที่ท ้งหมด่43,465 ไร ่หร อ่69.54 ตารางก โลเมตร่
โดยมีอาณาเขตต ดก บพ ้นที่ต าบลต างๆ่ด งนี้ 

่ท ศเหน อ  จรดต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก งกระจาน จ งหว ดเพชรบุรี 
่่่่่ท ศใต ้  จรดต าบลแก งกระจาน อ าเภอแก งกระจาน จ งหว ดเพชรบุรี 
่่่่่ท ศตะว นตก  จรดต าบลแก งกระจาน อ าเภอแก งกระจาน จ งหว ดเพชรบุรี 
่่่่่ท ศตะว นออก จรดต าบลว งไคร้  อ าเภอท ายาง  จ งหว ดเพชรบุรี 
 

อบต.วงัจนัทร์

วดัวงัจนัทร์โรงเรียนบ้านซ่อง

ป้อมต ารวจ

สอ.บ้านซ่อง

หมู่1 บา้นซ่อง

หมู่3 บา้นวงัจนัทร์

หมู่7 บา้นสระยายนนท์

ไปท่ายาง

วดัหนองมะกอก

โรงเรียนบา้นหนองมะกอก

หมู่4 บา้นโป่งตาเพชร

ทุ่งนา

ทุง่นา

ทุ่งนา

ไก่แกว้ห้วย

หมู่2 บา้นหนองมะกอก

ไปแก่งกระจาน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

นพค. 13 เรือนจ าเขากล้ิง
โรงพยาบาลแก่งกระจาน

สระน ้า

สระน ้า

สระน ้า

อ่างเกบ็น ้าบ้านซ่อง

โรงเรียนบา้นทุง่เคล็ด

หมู่6 บา้นหนองจิก

หมู่8 บา้นทุ่งเคลด็

ถนนสาย แ
ก่งกระจาน 

- เข่ือนเพชร

ถน
นส

าย 
หน

องห
ญา้

ปล
อ้ง 

- ยา
งชุม

ห้วย

แม่ ประ จนัต์

จนัต์
ประ

แม่
หว้ย

ห้วย แม่ ประ จนัต์

ป้ัมน ้ามนั

( เขื่อนโป่งทรัพย์ )

แผนท่ีสงัเขปต าบลวงัจนัทร์

ศาลา

อ่างเกบ็น ้าหนองเสือ

โรงเรียนบา้นหนองสะแก

อ่างเก็บน ้าห้วยปากช่อง

บา้นทุ่งยาว
หมู่5  บา้นนากรวย

หมู4่  บา้นโป่งตาเพชร

(ทุ่งยาว)

หมู่5 บา้นหนองสะแก

 
1.2 ่ลักษณะภูม ประเทศ 

ภูม ประเทศขององค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์เป็นที่ราบและภูเขา่โดยเฉพาะทางท ศตะว นตก่ซึ่งต ดต อก บต าบล
แก งกระจานจะมีภูเขาเป็นส วนใหญ ่่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

 1.3  ลักษณะภูม อากาศ 

 มี่ ่ฤดู่ได้แก ่ฤดูร้อน่่3่ ฤดูฝน่และฤดูหนาว 
1.4 ลักษณะของด น 
ล กษณะของด นในพ ้นที่เป็นด นร วนปนทราย  
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          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล งน้ าธรรมชาต ไหลผ าน่ได้แก ่ล าห้วยแม ประจ นต์ 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพ ้นที่อยู ในเขตป่าชุมชน่ภูเขาบางส วน่สภาพพ ้นที่ราบลุ ม 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 
     ต าบลว งจ นทร์ประกอบด้วยจ านวนหมู บ้าน่่8  หมู บ้าน่ 

          2.2 การเลือกตั้ง 
     การเล อกต ้งผู้บร หารและสมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบล่ตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค์การ

บร หารส วนต าบล่พ .่ศ่่. 2537 และที่แก้ไขเพ ่มเต มถึงปัจจุบ น่มีจ านวน่8 หมู บ้าน่หากมีการเล อกต ้งในคร ้งหน้า่จะมี่
ผู้บร หารท้องถ ่น่ )่นายกองค์การบร หารส วนต าบล่่(จ านวน่่  1 คน่จะมีการเล อกต ้งสมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบล่
หมู บ้านละ่2 คน่8 หมู บ้าน่รวมเป็น่16 คน แบ งออกเป็น 

(๑) ฝ่ายสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ 
สภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่่มีสมาช กจ านวน่ 16่  คน่มีที่มาจากการเล อกต ้ง่ 

จ านวน่8  หมู บ้าน่่หมู บ้านละ่๒ คน่สภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์มีหน้าที่พ จารณาและอนุม ต งบประมาณ
รายจ ายประจ าปี่และเพ ่มเต ม่ให้ความเห นชอบแผนพ ฒนาต าบล่และข้อบ ญญ ต ต างๆ่ตลอดจนตรวจสอบการปฏ บ ต งาน
ของผู้บร หาร 

๑่.นายบุญรอด่่น้อยบุตร ประธานสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ 
2.่นายนวม่่จ นทร์เจ ม  รองประธานสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ 

                       3.่นายมานพ่่เกตุสุร โย่่่่่่่่่่ สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่๑ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๔.่นางสุภาพร่แสนสว สด ์ สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่๑ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่5. นายส งเวียน่   วะช งเง น สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่๒ 
                       6. นางปราณี่่รอดรุ ง  สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่3 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่7.่นายสมศ กด ์่่ค้ าจุน  สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่3 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่8.่นายบญุ่่แก้วโกสีย์  สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่4 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่9.่น.ส.จ าปี่่ศรีสว าง  สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่4 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่10.่นายเฉลียว่่สว างย ่ง่ สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่5 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่11.่นางบุญส บ่่บ วสุวรรณ สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่5 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่12.่นายสายยนต์่่โพธ ์น้อย่่่่่่สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่6 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่13.่น.ส.เด ่อน่่ค าโพธ ์่่่่่่่่่่่่สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่6 
                       14. น .ส. พ มพ์ประไพ่่นกกร ่ม่ สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่7 
                       15. นายสุร นทร์่่ค าใส่่่่่่่่่่่่สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่7 
                       16. นายมลประสูตร่่ท ดเพชร่่่สมาช กสภาองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่หมู ่8 
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่่่่่่่่่่่่่่่่่(2)่ฝ่ายการเม อง 
                      ผู้บร หารองค์การบร หารส วนต าบล่่ค อ่นายกองค์การบร หารส วนต าบลที่มาจากการเล อกต ้งโดยตรง
จากประชาชนในต าบลและรองนายกองค์การบร หารส วนต าบล่จ านวน่๒่คน่ )นายกแต งต ้ง่(และเลขานุการนายกองค์การ  
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่1.่นายสมชาย่่พรพ จ ตรทร พย์ นายก่อบต.ว งจ นทร์ 
  ่2.่นายเทียว่่วสีม  รองนายก่อบต.ว งจ นทร์ 
   3. นายสรายุธ่่อยู คง  รองนายก่อบต.ว งจ นทร์ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่4.่นายอภ ช ย่่ทองจ นทร์ เลขานุการนายก่อบต.ว งจ นทร์ 

 

3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
      ประชากรท ้งส ้น่่5,108่คน่่่แยกเป็นชาย่ 2,530  คน่่หญ ง่2,578 คน่่มีความหนาแน นเฉลี่ย่ 
      72 คน/ตารางก โลเมตร่่จ านวนคร วเร อน่่2,031  คร วเร อน่่่แยกได้ด งนี้ 
หมู่ที่ บ้าน ชายิ (คน)  หญ งิ (คน)  รวม ครัวเรือนิ (หลัง)  
1 บ้านซ อง 443 467 910 364 
2 หนองมะกอก 499 525 1,024 291 
3 ว งจ นทร์ 336 311 647 342 
4 โป่งตาเพชร 179 167 346 159 
5 หนองสะแก 314 302 616 391 
6 หนองจ ก 335 384 719 217 
7 สระยายนนท์ 183 175 358 124 
8 ทุ งเคล ด 241 247 488 143 

รวม 2 ,035  2 ,075  0,155 2,031 

              ๓ .๒่ช วงอายุและจ านวนประชากร  
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
  ช่วงอายปุ ี
5ิ-ิ0ิป ี 6ิ-ิ14ิป ี 10ิ-ิ20ิป ี 26ิ-ิ39ิป ี 45ิ-ิ49ิป ี 05ิ-ิ09ิป ี 65ิ-79ิป ี 55ิปีขึ้นไป 

ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง 
1 บ้านซ อง 33 29 37 38 54 62 95 83 76 84 72 81 67 73 8 17 
2 หนองมะกอก 40 41 62 54 89 71 104 118 72 91 65 57 62 77 5 16 
3 ว งจ นทร ์ 17 9 43 38 53 38 61 67 72 63 44 49 42 43 4 4 
4 โป่งตาเพชร 12 14 16 15 24 25 37 39 42 27 23 23 21 22 4 2 
5 หนองสะแก 30 26 26 31 51 40 86 56 42 54 40 40 36 48 3 7 
6 หนองจ ก 30 31 44 41 40 56 90 74 47 67 43 55 36 50 5 10 
7 สระยายนนท ์ 9 9 15 17 33 23 41 44 29 27 35 29 19 20 2 5 
8 ทุ งเคล ด 23 20 31 37 38 55 57 41 40 45 28 28 21 20 3 1 

 

 (ข้อมูลทะเบียนราษฎร่่ณ่ว นที่่่31 เด อนตุลาคม่่พ.ศ. 2559) 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส วนใหญ อยู ในว ยท างาน่35 – 55 ปี 

3.3 ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน 
              

หมู่ที่ บ้าน ชื่อิ -ิสกุล  ต าแหน่ง 
1 บ้านซ อง นายส วน่่่ทองอาบ่่่่่ ผู้ใหญ บ้าน 
2 บ้านหนองมะกอก นายอ านาจ่่่เทพอยู  ผู้ใหญ บ้าน 
3 บ้านว งจ นทร์ นายว ร ตน์่่่นุชอ อง ก าน นต าบลว งจ นทร์ 
4 บ้านโป่งตาเพชร นายจร ฐ่่่ว องไว ผู้ใหญ บ้าน 
5 บ้านหนองสะแก นายพ ศุทธ ์่่ใหญ ประเสร ฐ ผู้ใหญ บ้าน 
6 บ้านหนองจ ก นายสวาท   พราหมณ์ศาสตร์ ผู้ใหญ บ้าน 
7 บ้านสระยายนนท์ นายเสร ญ่่่รอดจีรา ผู้ใหญ บ้าน 
8 บ้านทุ งเคล ด นายเชาวฤทธ ์่่่ยี่สุ น ผู้ใหญ บ้าน 

 

4.ิสภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษาิิิิิ4  ิแห่งิได้แก่ 
1.่โรงเรียนบ้านซ อง่ จ านวนน กเรียนประมาณ่่่่313 ่่่คน  
2.่โรงเรียนบ้านหนองมะกอก จ านวนน กเรียนประมาณ่67่คน 

          3. โรงเรียนบ้านหนองสะแก   จ านวนน กเรียนประมาณ่48่คน  
่่่่่่่่่่4.่โรงเรียนบ้านทุ งเคล ด    จ านวนน กเรียนประมาณ่25่คน  

 
โรงเรียนมัธยมศึกษา     1  แห่งิได้แก่ 
1.โรงเรียนแก งกระจานว ทยา จ านวนน กเรียนประมาณ่  598่่่คน    

ิิิิิิิิิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่งิได้แก่ 
          1. ศูนย์พ ฒนาเด กเล กบ้านซ อง  จ านวนน กเรียนประมาณ ่่82่่่ คน 
่่่่่่่่่่2.่ศูนย์พ ฒนาเด กเล กบ้านหนองมะกอก ่จ านวนน กเรียนประมาณ่29่คน 
่่่่่่่่่่ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบิ1ิแห่งิ ได้แก่ิิิิิิิิิิ  

1. กศน.ต าบลว งจ นทร์ 
    

 4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลแก งกระจาน     1 แห ง 

โรงพยาบาลส งเสร มสุขภาพต าบลบ้านซ อง   1 แห ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    8 แห ง 
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 4.3 อาชญากรรม 
       มีปัญหาอาชญากรรมล กทร พย์ิ 
       มีหน วยงานดูแล 
          ่    ่ป้อมต ารวจ      2    แห ง 
               ่ศูนย์่อปพร.      1 แห ง 
               หน วย่นพค.่13ฯ                         1 แห ง  
        4.3 ยาเสพต ด 

           ปัญหายาเสพต ดทางองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์ได้ให้ความส าค ญในการป้องก นและรณรงค์ให้เยาวชน
ห างไกลจากยาเสพต ด่รู้ถึงโทษ่พ ษภ ยของยาเสพต ด่และรู้จ กใช้เวลาว างให้เป็นประโยชน์ 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่มี 
 ศูนย์พ ฒนาคุณภาพชีว ตและส งเสร มอาชีพผู้สูงอายุ่ต ้งอยู ที่เลขที่่ 1่หมู ที่่3่  

ต าบลว งจ นทร์่อ าเภอแก งกระจาน่จ งหว ดเพชรบุรี  

 สมาคมฌาปนก จสงเคราะห์่ 

 กองทุนสว สด การชุมชนว งจ นทร์ 
ประเภทผู้ขอร บเง นสงเคราะห์ 
1่. ผู้สูงอายุ่่่ 720่คน  2่.ผู้ป่วยโรคเอดส์่่89่คน  3่. ผู้ป่วยเอดส์่ 5่คน่  

5. ระบบบร การพ้ืนฐาน                                                                                                    
    5.1 การคมนาคมขนส่ง    มีถนนลาดยางแอสฟัลท์่ถนนคอนกรีตเสร มเหล กและถนนลูกร ง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวมิ
(สาย)  

ถนนลาดยางแอส
ฟัลส์ (สาย)  

ถนนคอนกรตี 
เสร มเหลก็ (สาย)  ถนนลกูรัง (สาย)  

ทางล าลอง 
(สาย)  

1 14 1 12 1 - 
2 15 1 13 1 - 
3 15 3 10 2 - 
4 9 1 6 2 - 
5 8 1 5 2 - 
6 11 2 7 2 - 
7 8 2 3 3 - 
8 13 2 8 3 - 

รวม 93 13 64 16 - 
ถนนเช ่อมระหว างต าบล 3 - - - 
ถนนในการร บผ ดชอบของ

หน วยงานอ น่ 
2 - - - 
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5.2  การไฟฟ้า 
          มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู บ้าน่่จ านวน่่2,031่่่คร วเร อน 

          5.3 การประปา 
     มีระบบประปาผ วด นหมู บ้าน่จ านวน่8 หมู บ้าน 

          5.4 โทรศัพท์ 
     ปัจจุบ นทุกหมู บ้าน่ใช้โทรศ พท์เคล ่อนที่เป็นส วนใหญ  

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่งิและวัสดุิครุภัณฑ์ 
     ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด่ได้แก ่ไปรษณีย์แก งกระจาน่ต ้งอยู ่ต าบลแก งกระจาน่อ าเภอแก งกระจาน่จ งหว ด

เพชรบุรี่ห างจากต าบลว งจ นทร์่อ าเภอแก งกระจาน่จ งหว ดเพชรบุรี่ประมาณ่12 ก โลเมตร 

6.ระบบเศรษฐก จ 

          6.1 การเกษตร 
     ราษฎรส วนใหญ ประมาณร้อยละ่80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก ท านา่ปลูกข้าว่จ านวน่ 

1,930ไร ่่  ไร ส บปะรด่จ านวน่ 2,997่่ไร  ่ปลูกมะนาวจ านวน่ 3,340่่ไร  ปลูกกล้วยจ านวน่ 2,277่่ไร ่่่ ปลูกมะละกอ
จ านวน่ 359่่ไร ่ปลูกแตงร้าน่แตงกวา่จ านวน่่135่่ไร ่ปลูกชะอมจ านวน่่40่่ไร ่ที่เหล อประกอบอาชีพส วนต วและ
ร บจ้าง 

 

          6.2 การประมง 
     ต าบลว งจ นทร์่ไม มีการเพาะเลี้ยง 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
     ต าบลว งจ นทร์มีการปศุส ตว์่ค อ่การเลี้ยงโคเน ้อ่การเลี้ยงไก ่การเลี้ยงสุกร่การเลี้ยงแพะ่การเลี้ยงเป็ดและ

การเลี้ยงกระบ อ่ในทุกหมู บ้านของ่ต าบลว งจ นทร์่อ าเภอแก งกระจาน่จ งหว ดเพชรบุรี 
          6.4 การบร การ 

 มีร้านบร การท าผม่เสร มสวย่พ ้นที่่หมู ที่่1-8  
 มีโรงแรมในพ ้นที่่จ านวน่1 แห ง  
 คุ้มเพชรรีสอร์ท 

 มีรีสอร์ท ในพ ้นที่่จ านวน่1  แห ง 
 เดอะเกรปรีสอร์ท 

 มีโรงสีข้าวขนาดเล กในพ ้นที่่จ านวน่1 แห ง 
 มีปั๊มน้ าม น จ านวน่3 แห ง 
 ปั๊มปิต พรออยส์ 
 ปั๊มจ นทร์นวล  
 ปั๊มช ยโย่เอราว ล 
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          6.5 การท่องเที่ยว 

 อ างเก บน้ าโป่งทร พย์่่่่หมู ที่่4 

 สวนองุ นทวีศ กด ์่่่หมู ที่่5 

 สนามแข งรถแก งกระจานเซอร์ก ต  หมู ที่่5 

6.6 อุตสาหกรรม 

     ต าบลว งจ นทร์่อ าเภอแก งกระจาน่จ งหว ดเพชรบุรี ไม มีอุตสาหกรรมในพ ้นที่ 

          6.7 การพาณ ชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สหกรณ์เครด ตยูเนี่ยนว ดหนองมะกอกพ ฒนา่จ าก ด 
  สหกรณ์เครด ตยูเนี่ยนบ้านซ อง่ -่ว งจ นทร์่่จ าก ด  

-่กลุ มกองทุนหมู บ้านและชุมชนเม องแห งชาต  8 กลุ ม 
-่กลุ มออมทร พย์     4 กลุ ม 
-่กลุ มเกษตรกรท าไร -ท าสวน    2 กลุ ม  
-่กลุ มเลี้ยงโค     5 กลุ ม 
-่กลุ มเลี้ยงว วแม พ นธ์    1 กลุ ม 
-่ธนาคารโค -กระบ อเพ ่อการเกษตร   1 กลุ ม 

-่กลุ มกองทุนแม ของแผ นด น    5 กลุ ม 
-่กลุ มศูนย์ข้างปลอดภ ย    1 กลุ ม 
-่กลุ มศูนย์พ นธ์ข้าว    1 กลุ ม 

-่กลุ มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน่)กข.คจ(  2 กลุ ม 
-่กลุ มเลี้ยงไก      1 กลุ ม 
-่กลุ มผู้ใช้น้ า      1่  กลุ ม 

-่ กลุ มน้ าพร ก     1 กลุ ม 

          6.8 แรงงาน 

     ราษฎรส วนใหญ ประมาณร้อยละ่80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก ท านา่ปลูกข้าว่จ านวน่ 
1,930ไร ่ไร ส บปะรด่จ านวน่่2,997่่ไร ่ปลูกมะนาวจ านวน่่3,340่่ไร ่ปลูกกล้วยจ านวน่่2,277่่ไร ่่ปลูกมะละกอ

จ านวน่่359่่ไร ่ปลูกแตงร้าน่แ ตงกวา่จ านวน่ 135่่ไร ่ปลูกชะอมจ านวน่่40่่ไร ่่ที่เหล อประกอบอาชีพส วนต วและ
ร บจ้าง 
 

7. เศรษฐก จพอเพียงท้องถ ่นิ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน     มีจ านวน่8 หมู บ้าน่และมีข้อมูลพ ้นฐานแต ละหมู บ้านด งนี้        
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หมู่ที่ บ้าน ชายิ (คน)  หญ งิ (คน)  รวม ครัวเรือนิ (หลัง)  
1 บ้านซ อง 443 467 910 364 
2 หนองมะกอก 499 525 1,024 291 
3 ว งจ นทร์ 336 311 647 342 
4 โป่งตาเพชร 179 167 346 159 
5 หนองสะแก 314 302 616 391 
6 หนองจ ก 335 384 719 217 
7 สระยายนนท์ 183 175 358 124 
8 ทุ งเคล ด 241 247 488 143 

รวม 2 ,035  2 ,075  0,155 2,031 
 

          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส วนใหญ ประมาณร้อยละ่80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก ท านา่ปลูกข้าว่จ านวน่

1,930ไร ่ไร ส บปะรด่จ านวน่2,997่ไร ่ปลูกมะนาวจ านวน่3,340่ไร ่ปลูกกล้วยจ านวน่2,277่ ไร ่่ปลูกมะละกอ
จ านวน่ 359่ไร ่ปลูกแตงร้าน่แตงกวา่จ านวน่135่ไร ่ปลูกชะอมจ านวน่40่ไร ่ที่เหล อประกอบอาชีพส วนต วและ
ร บจ้าง 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
่่่่่่่่่่แหล งน้ าธรรมชาต ไหลผ าน่ได้แก ่ล าห้วยแม ประจ นต์ 
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าก นิน้ าใช้ิ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภคิบร โภค)  

มีระบบประปาผ วด นหมู บ้าน่จ านวน่8 หมู บ้าน่ 

8.ศาสนาิประเพณีิวัฒนธรรม 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชน่น บถ อศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูล่ศาสนสถาน่วัดิิมีจ านวน่2 ว ด่ได้แก  

1. ว ดว งจ นต์บ้านซ อง 
2.่ว ดหนองมะกอก 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช วงเด อนเมษายน่งานรดน้ าผู้สูงอายุิ 

8.3 ภูม ปัญญาท้องถ ่นิภาษาถ ่น 

 ภูม ปัญญาท้องถ ่นที่โดดเด น่่ค อ่่กลุ มดอกไม้ประด บ่กลุ มพวงหรีด่หมู ที่่6   

8.4 ส นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 ส นค้าพ ้นเม องและของที่ระลึกท่ีโดดเด น่่ค อ่ 
กลุ มดอกไม้ประด บ่กลุ มพวงหรีด่หมู ที่่6  
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9.ทรัพยากรธรรมชาต  
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาต  

 ล าห้วยิ, ล าน้ า 6 สาย 
1. ห้วยแม ประจ นต์  หมู ที่่1,2,4,6,7 
2. ห้วยหมาจ ้งจอก  หมู ที่่2 
3. ห้วยหนองกระบอก หมู ที่่  3  
4. ห้วยขี้พร้าขม  หมู ที่่3,8 
5. ล าห้วยหนองสะแก หมู ที่่  5 
6. ล าห้วยยาง  หมู ที่่6 

 อ่างเก็บน้ า  3 แห ง่  

1. อ างเก บน้ าบ้านหนองเส อ่หมู ที่่5     
2. อ างเก บน้ าโป่งทร พย์ หมู ที่่6 
3. อ างเก บน้ าทุ งยาว่(ห้วยปากช อง)่หมู ที่่4         

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 สระเก็บน้ า  5 แห ง 

1. สระเก บน้ าหนองกระทุ ม หมู ที่่1  
2. สระเก บน้ าพ อจ้วน หมู ที่่3  
3. สระเก บน้ าท าคอย หมู ที่่3  
4. สระเก บน้ าป่าช้าเก า หมู ที่่4  
5. สระเก บน้ าบ้านทุ งเคล ด หมู ที่่8  
 ฝาย  8  แห ง 

1. ฝายห้วยหมาจ ้งจอก หมู ที่่2  
2. ฝายขี้พร้าขม )ไร นายยอด(  หมู ที่่3 
3. ฝายขี้พร้าขม )ทางไปบ้านทุ งเคล ด(  หมู ที่่3 
4. ฝายหนองสะแก  หมู ที่่5 
5. ฝายห้วยยาง  หมู ที่่6 
6. ฝายขี้พร้าขม  หมู ที่่7 
7. ฝายสระประปา  หมู ที่่8 
8. ฝายน้ าล้นห้วยขี้พร้าขม่่่่หมู ที่่8 

  
 



๑๐ 
 บ อน้ าต ้น  - แห ง 
 บ อโยก  2 แห ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 8 แห ง 
 ถ งเก บน้ าฝน  - แห ง 

          9.2 ป่าไม้ 

ในพ ้นที่อยู ในเขตป่าชุมชน พ ้นที่ส วนใหญ โดยรวมมีสภาพเป็นพ ้นที่ราบลุ ม่เป็นภูเขาบางส วน 

          9.3 ภูเขา 

           ในพ ้นที่เป็นที่ราบระหว างภูเขา 

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต  

ในพ ้นที่มีแหล งทร พยากรธรรมชาต ่ค อทรายและลูกร ง่ซึ่งเป็นทร พยากรธรรมชาต ที่สามารถแปรรูปเพ ่อน าไปใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต าง่ๆ่ 

ิข้อมูลอ่ืนิๆิ 

            มวลชนจัดตั้ง 

     ่่ลูกเส อชาวบ้าน   2 รุ น 150 คน 
  ่ไทยอาสาป้องก นชาต  ่่่่่          - รุ น   -   คน 
  ่่กองหนุนเพ ่อความม ่นคง่ )กนช(.  1 รุ น  56   คน 
 ต ารวจอาสา่่่่่่่่่่่่่  1 รุ น 40 คน 
 อาสาสม คร่่อปพร่่่่่่่่่่่่่่่่. 3 รุ น่่่่่่่50  คน 
 ท ณฑสถานเปิดเขากล ้ง )ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก จพอเพียง(  
 ศูนย์ควบคุมโรคฯ 

ิิโครงสร้างฝ่ายประจ าและการแบ่งส่วนราชการ 
 พนักงานฝ่ายประจ าิิประกอบด้วยิิดังนี้ 
พน กงานส วนท้องถ ่น่่ จ านวน  ๑4 คน่่  
ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ่่๑  คน 
พน กงานจ้างภารก จ  จ านวน  ๑3 คน  
พน กงานจ้างท ่วไป  จ านวน  ่่9่่ คน 
ิ การแบ่งส่วนราชการส านัก /กองิิดังนี้  

-่่ส าน กปล ด ่อบต.  
-  กองคล ง 

-่่กองช าง  
-่่ กองการศึกษา่่ศาสนาและว ฒนธรรม 
-่่ กองสว สด การส งคม 
-่่ กองสาธารณสุขและส ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราสามปีิ  
โครงสร้างองค์การบร หารส่วนต าบลวังจันทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลดัองคก์ารบร หารส่วนต าบล 
(นักบร หารงาน ท้องถ ่นิิระดบัต้น (ิิ)-)  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

-่ ฝ่ายอนาม ยและส ่งแวดลอ้ม 
-่ฝ่ายส งเสร มสุขภาพและสาธารณสุข 

-่ฝ่ายบร หารการศึกษา  
-่ฝ่ายส งเสร มสาสนาและว ฒนธรรม  

-่ ฝ่ายสว สด การและพ ฒนาชุมชน่่่่่่่
่่่่่่่่่่่่ 

-่ ฝ่ายส งคมสงเคราะห์่ 
 

-่ฝ่ายก อสร้าง 
-่ ฝ่ายออกแบบและควบคุม ่่่ อาคาร 
 
 

-่ ฝ่ายการเง นและบ ญช ี
-่ ฝ่ายพ ฒนาและจ ดเก บรายได ้

-่งานทะเบียนทร พย์ส นและพ สดุ  
 

-่ ฝ่ายบร หารงานท ่วไป 
-่ ฝ่ายนโยบายและแผน 

-่งานป้องก นและ่บรรเทา่  
่่สาธารณภ ย 
 

 
 

ส านกัปลดัิอบต. 
(นักบร หารงานท่ัวไปิิ ระดับต้น) 

(1)  
 

ิิิิิิิิิิิิิิกองคลัง 
(นักบร หารงานคลั งิิระดบัต้น) (1)  

 

กองช่าง 
(ิ นักบร หารงานช่าง) ระดับต้นิ (-)  

 

กองสวัสด การสังคม 
(นักบร หารงานสวัสด การสังคม ิระดับต้น )ิ(1)  

กองการศกึษาิศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบร หาร งานศึกษาิระดับต้น ิ)  (-)  
 

กองสาธารณสุขและส ่งแวดล้อม 
(นักบร หารงานสาธารณสุขิ ระดับต้น) (1)  

 

 
 

รององคก์ารบร หารส่วนต าบล 
(นักบร หารงาน ท้องถ ่นิิระดบัต้น) (1)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ิ3 
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ส่วนที่ 3 

 การปฏ บัติ งานตามภารก จ
หลัก 

 
 

ความหมายมาตรฐานการปฏ บัต งาน 
มาตรฐานการปฏ บ ต งานถ อเป็นเคร ่องม อส าค ญอย างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบร หารงานบุคคล

เพราะท ้งผู้บร หารและผู้ปฏ บ ต งานต างจะได้ร บประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานขึ้นมาใช้ร วมก น
ผู้บร หารจะมีเคร ่องม อช วยควบคุมให้การด าเน นงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้การมอบหมายหน้าที่และการส ่งการ
สามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร วการประเม นผลการปฏ บ ต งานมีความยุต ธรรมและน าเช ่อถ อ เน ่องจากมีท ้งหล กฐาน
และหล กเกณฑ์ที่ผู้บร หารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏ บ ต งานยอมร บผลการประเม นได้โดยงานในส วนของผู้ปฏ บ ต งานมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ถ อเป็นส ่งที่ท้าทายที่ท าให้เก ดความมุ งม ่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏ บ ต งานมีความถูกต้องมากขึ้น่เน ่องจาก
ผู้ปฏ บ ต งานมีกรอบหร อแนวทางในการปร บปรุงงานและการพ ฒนาศ กยภาพเพ ่อน าไปสู มาตรฐานการปฏ บ ต งานที่ท ้ง
ผู้ปฏ บ ต งานและผู้บร หารองค์การได้ร วมก นก าหนดไว้เพ ่อคุณภาพของการปฏ บ ต งานและความเจร ญก้าวหน้าของ
องค์การ 
มาตรฐานการปฏิ บิัติ งานิ(PerformanceStandard)  

การบร่ หารงานบุ่คคลน่ บเป่ นภารก่ จทีส่ าค่ ญย ่งประการหนึ่งของการบร่ หารองค่์กรเน ่องจากเป่ นป่ จจ่ ยท่ี่ม่ี
ส่ วนท าให่้การพ่ ฒนาองค่์การบรรลุ่ตามว ตถุ่ประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การบร่ หารบุ่คคลเป่ นกระบวนการที่
เก่ี่ยวข่้องต่ วก่ บต่ วบุ่คคลในองค่์การน่ บต ้งแต่ การสรรหาบุ่คคลมาปฏ่ บ่ ต่ งานการบรรจุ่แต่ งต ้งการพ่ ฒนาการ
ประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานไปจนถ่ึงการให่้บุ่คคลพ่้นจากงานท ้งนี้เพ่ ่อให่้องค่์กรได่้คนด่ีม่ีความรู่้ความสามารถและความ
ประพฤต่ ด่ีมาปฏ บ่ ต่ งานซึ่งการที่องค่์กรจะได่้บุ่คคลที่มีคุณสมบ ต ด งกล าวมาปฏ บ ต งานน ้นจ าเป็นต้องสร้างเคร ่องม่ อ
ส าค่ ญค่ อการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ งาน่(PerformanceStandard) ขึ้นมาใช่้ในการว่ ดและประเม่ นคุ่ณสมบ่ ต่ ของ
บุ่คคลซึ่งผลที่ได่้จาการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานจะเป่ นข่้อมู่ลที่องค์กรน าไปใช่้ในการพ่ จารณาการเล ่อนข ้นเล ่อน
ต าแหน่ งการพ่ ฒนาประส่ ทธ่ ภาพการปฏ่ บ่ ต่ งาน่การโอนย่้ายการให่้พ่ กงานและการให่้พ่้นจากงานโดยท ่วไปแล่้วการ
ที่ จะท าให่้การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ งานด าเน่ นไปอย่ างบร่ สุ่ทธ ์ยุ่ต่ ธรรมและเช ่อถ่ อได่้น ้นองค่์กรม่ กจะสร่้างเคร ่องม่ อ
ประกอบอ่ีกส่ วนหนึ่งขึ้นมาใช่้ในการพ่ จารณาประเม่ นผลซึ่งหนึ่งในเคร ่องม่ อที่ต่้องใช่้ก่ ค่ อมาตรฐานการปฏ่ บ่ ต่ งาน
(PerformanceStandard) ท ง้นี้่เพ่ ่อใช่้เป่ นเกณฑ่์ในการเปร่ียบเท่ียบผลงานระหว างบุ่คคลที่ปฏ บ่ ต่ งานอย่ างเด่ียวก่ น
โดยองค่์การต่้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานไว้เป็นหล กเกณฑ์ท่ี่ช ดเจนก อนแล่้วเม ่อด าเน่ นการประเม่ นผล
การปฏ บ่ ต่ งานของบุ่คคลจ่ึงเปร่ียบเท่ียบก บมาตรฐานที่องคก์ารได้ก าหนดไว้ 

 

มาตรฐานการปฏ่ บ ต่ งาน่ส าหร บค าว่ ามาตรฐานการปฏ่ บ ต่ งาน่(Performance  Standard) ส าน กงาน
คณะกรรมการข่้าราชการพลเร่ อนได่้ให่้ความหมายว า่่่เป่ นผลการปฏ บ่ ต่ งานในระด่ บใดระด่ บหนึ่งซึ่งถ่ อว าเป็นเกณฑ่์ 
ที่น าพอใจหร ออยู ในระด บที่ผู้ปฏ บ ต งานส วนใหญ ท าได้การก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน่จะเป็นล กษณะข้อตกลง
ร่ วมก่ นระหว่ างผู่้บ่ งค่ บบ่ ญชาก่ บผู่้ใต่้บ่ งค่ บบ่ ญชาในงานที่ต่้องปฏ่ บ่ ต โดยจะม่ีกรอบในการพ่ จารณาก าหนดมาตรฐาน
หลายๆ่ด้านด้วยก น่อาท ด้านปร มาณคุณภาพระยะเวลาค าใช้จ ายหร อพฤต กรรมของผู้ปฏ บ ต งานเน ่องจากมาตรฐานของ
งานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปร มาณในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานการปฏ่ บ ต งานให้เหมาะสมและสอดคล่้องก่ บล่ กษณะของงานประเภทน ้นๆ 
 



 
14 

 
วิัตถุประสงค์ 
 

                             1. เพ่ ่อให่้ส่ วนราชการม่ีมาตรฐานการปฏ่ บ่ ต่ งานที่ช่ ดเจนอย่ างเป่ นลายล่ กษณ่์อ ่กษรทีแ่สดงถ่ึงรายละเอ่ียด่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่ข ้นตอนการปฏ บ ต งานของก่ จกรรม/กระบวนการต างๆของหน วยงาน 

             2. เพ่ ่อใช่้ประโยชน่์ในการบร่ หารจ่ ดการองค่์การ/การจ่ ดท ามาตรฐานการปฏ่ บ่ ต่ งานถ อเป่ นเคร ่องม่ ออย่ าง
หนึ่งในการสร่้างมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานทีมุ่่ งไปสู่ การบร่ หารคุ่ณภาพท ว่ไปท ้งองค่์กรอย างมีประส ทธ ภาพ  ท ้งนี้่ ่เพ อ่ให้ 
การท างานของส วนราชการได่้มาตรฐานเป่ นไปตามเป้าหมายได่้ผล่ ตผลหร่ อการบร่ การท่ีม่ีคุ่ณภาพเสร่ จรวดเร่ วท่ นตาม
ก าหนดเวลาน่ ดหมายม่ีการท างานปลอดภ่ ยเพ่ ่อการบรรลุ่ข่้อก าหนดท่ี่ส าค่ ญของกระบวนการ 
 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏ บัต งาน 
่่่่่่่่่่่่่หากจะพ่ จารณาถ่ึงประโยชน่์ที่องค่์การและบุ่คคลในองค่์การจะได่้ร่ บจากการก าหนดมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งาน 
ก่ พบว าม่ีด่้วยก่ นหลายประการไม่ ว าจะเป่ นทางด่้านประส่ ทธ ภาพการปฏ บ่ ต่ งานการสร่้างแรงจู่งใจการปร บปรุงงานและ
การประเม นผลการปฏ บ ต งานด งนี้ 
            1. ด้านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานมาตรฐานการปฏ บ ต งานจะช วยให้ผู้ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได้อย่ าง
ถู่กต่้องการเปร่ียบเท่ียบผลงานที่ ท าได่้ก่ บทีค่วรจะเป่ นม่ีความช่ ดเจนมองเห่ นแนวทางในการพ่ ฒนาการปฏ บ ต งานให้
เก ดผลได้มากขึ้นและช วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู มาตรฐานได้ 
             2.่ด่้านการสร่้างแรงจู่งใจมาตรฐานการปฏ่ บ่ ต่ งานเป่ นส ่งท าให่้เราเก่ ดความมุ่ งม น่ไปสู่ มาตรฐานผู่้ปฏ่ บ่ ต่ งาน 
ท่ี่ม่ีความสามารถจะเก่ ดความรู่้ส่ึกท่้าทายผู่้ปฏ่ บ่ ต่ งานที่ มุ่ งความส าเร่ จจะเก่ ดความมานะพยายามผู้ปฏ บ ต งานจะเก่ ด
ความภาคภูม ใจและสนุกก่ บงาน 
              3.่ด่้านการปร่ บปรุ่งงานมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานจะช วยให่้ผู่้ปฏ บ่ ต่ งานทราบว าผลงานที่ม่ีคุ่ณภาพจะต้องปฏ บ ต 
อย างไรช วยให้ไม่ ต้องก าหนดรายละเอ่ียดของงานทกุคร ้งท าให้มองเห นแนวทางในการปร่ บปรุ่งงานและพ่ ฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏ บ ต งานและช วยให้สามารถพ่ จารณาถึงความคุ่้มค่ าและเป็นประโยชน์ต อการเพ่ ่มผลผล ต่่่่ 
               4.่ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏ บ ต งานเป็นเคร ่องที่ผู่้บ่ งค บบ่ ญชาใช้ควบคุมการปฏ บ่ ต งานผู่้บ่ งค่ บบ่ ญชา
สามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส งผ านค าส ่งได้ง ายขึ้นช วยให้สามารถด าเน นงานตามแผนง ายขึ้นและควบคุมงานได้ดี
ขึ้น 
              5. ด้านการประเม นผลการปฏ บ ต งานมาตรฐานการปฏ บ ต งานช วยให้การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ งานเป่ นไป
อย่ างม่ีหล่ กเกณฑ์ไม ่ให่้ม่ีการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานด่้วยความรู่้ส่ึกการเปร่ียบเท่ียบผลการปฏ บ ต งานที่ท าได้
ก บมาตรฐานการปฏ บ ต งานมีความช ดเจนและช วยให้ผู้ปฏ บ ต งานยอมร บผลการประเม นได้ดีขึ้น 
 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏ บัต งานิิประกอบด้วย 
              1. เล่ อกงานหล่ กของแต่ ละต าแหน่ งมาท าการว เคราะห่์โดยดู่รายละเอ่ียดจากแบบบรรยายล่ กษณะงาน 
(JobDescription)่ประกอบด้วย 
              2. พ่ จารณาวางเง ่อนไขหร อข้อก าหนดไว้ล วงหน้าว่ าตอ้งการผลงานล่ กษณะใดจากต าแหน่ งน ้นไม่ ว าจะเป่ น
ปร มาณงานคุณภาพงานหร อว ธีการปฏ บ ต งานซึ่งเง ่อนไขหร อข้อก าหนดที่ต ้งไว้ต้องไม ข ดก บนโยบายหล กเกณฑ์หร อระเบียบ
ข้อบ งค บของหน วยงานหร อองค์การ 
              3.่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก ผู้บ งค บบ ญชาห วหน้าหน วยงานทุกหน วยงานและผู้ปฏ บ ต งานในต าแหน งน ้นๆ
เพ ่อปรึกษาและหาข้อตกลงร วมก่ น 
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       4. ชี้แจงและท าความเข่้าใจก่ บผู่้ปฏ่ บ่ ต่ งานและผู่้เกี่ยวข่้องอ่ ่นๆเกี่ ยวก ่บมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานที่ก าหนด 
       5.่ต ดตามดูการปฏ บ ต งานแล่้วน ามาเปรียบเทียบก บมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
       6. พ่ จารณาปร่ บปรุ่งหร่ อแก่้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว่้ใหม่ ตามความเหมาะสมย ่งขึ้นเกณฑ่์ของมาตรฐาน 

การปฏ่ บ่ ต่ งานเกณฑ่์ที่องค่์การม่ กก าหนดเป่ นมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานได่้แก เกณฑ่์ด่้านปร่ มาณงานและระยะเวลาที่
ปฏ่ บ ต คณุภาพของงาน 

 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏ บัต งานซึ่งกล่าวได้โดยละเอยีดดังนี้ 
               1. ปร มาณงานและระยะเวลาที่ปฏ่ บ ต เป็นการก าหนดว างานต่้องม่ีปร่ มาณเท่ าไรและควรจะใช้เวลาปฏ่ บ่ ต่ 
มากน่้อยเพ่ียงใดงานจ่ึงจะเสร่ จด่ งน ้นงานล่ กษณะเช่ นนี้จะไม่ สามารถก าหนดมาตรฐานด่้วยปร่ มาณหร่ อระยะเวลา
ที่ปฏ่ บ ต ได้ 

        2. คุ่ณภาพของงานเป่ นการก าหนดว าผลงานที่ปฏ บ่ ต่ ได่้น ้นควรม่ีคุ่ณภาพด่ีมากน่้อยเพ่ียงใดโดยส่ วนใหญ ม กก าหนด 
ว าคุ่ณภาพของงานจะต่้องม่ีความครบถ้วนประณีตถูกต้องเช ่อถ่ อได้ประหย ดท ้งเวลาและทร่ พยากร 
               3. ล่ กษณะการแสดงออกขณะปฏ บ ต งานงานบางต าแหน งไม สามารถก าหนดมาตรฐานด่้วยคุ่ณภาพหร อ 
ปร มาณแต เป็นงานที่ต้องปฏ บ ต โดยการใช้บุคล กหร อล กษณะเฉพาะบางอย างประกอบ ด่ งน ้นการก าหนดล่ กษณะ
พฤต่ กรรมที่ต่้องแสดงออกไว่้ในมาตรฐานการปฏ่ บ่ ต่ งานจะช่ วยให้ผู่้ปฏ บ่ ต่ งานทราบว าต่้องปฏ บ่ ต่ อย่ างไร่เน ่องจาก 
การแสดงพฤต่ กรรมท่ี่ไม่ เหมาะสมอาจส่ งผลเส่ียต่ อภาพล่ กษณ่์ขององค์การและขว ญก าล งใจของเพ่ ่อนร่ วมงานอย่ างไร 
ก่ ตามเพ่ ่อให่้การก าหนดมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานส าหร่ บต าแหน งงานต างๆในองค่์การมีความเหมาะสมและเป่ นที่ ยอมร่ บ 
ของผู่้ปฏ บ่ ต่ งานผู่้ท าหน่้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานจะต่้องค าน่ึงถ่ึงส ่งส าค ญบางประการน ่นก ่ค่ อ่่่ต่้องเป่ น
มาตรฐานที่ผู่้เกีย่วข่้องทุ่กผ ายสามารถยอมร่ บได่้โดยท ้งผู้บ งค บบ ญชาและผู้ใต้บ งค บบ ญชาเห นพ้องต่้องก่ นว ามาตรฐาน 
ม่ีความเป่ นธรรมผู่้ปฏ บ่ ต่ งานทุ่กคนสามารถปฏ บ่ ต่ ไดต้ามที่ก าหนดไว้ล่ กษณะงานที่ก าหนดไว่้ในมาตรฐานต่้องสามารถ 
ว่ ดได่้เป่ นจ านวนเปอร่์เซ่ นต่์หร่ อหน่ วยอ่ ่ นๆ่ที่สามารถว ดได้มกีารบ นทึกไว้ให้เป็นลายล กษณ์อ่ กษรและเผยแพร่ ให่้เป่ นที ่
ร่ บรู่้และเข่้าใจตรงก่ นและสุ่ดท่้ายมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งานท่ี่ก าหนดไว้ต่้องสามารถเปล่ี่ยนแปลงได่้่่ท ง้นี้ต่้องไม่ เป่ นการ
เปลี่ ยนแปลงเพราะผู่้ ปฏ บ่ ต่ งานไม่ สามารถปฏ บ ต่ ได่้ตามมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงควรม่ีสาเหตุ่เน ่องมาจากการท่ี่หน่ วยงาน
ม่ีว ธีปฏ บ่ ต่ งานใหม่ หร่ อน าอุ่ปกรณ์เคร ่องม อเคร ่องใช้มาใช้ปฏ่ บ ต งาน 
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มาตรฐานการปฏ บัต งานตามภารก จหลักิกระบวนงาน 
:  การปริับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน 

 
 
 

          วางแผนิ   
 

                     - การวางแผนรวบรวมข้อมูลเพ อ่ต ้งงบประมาณ 
- การจ ดท าฐานข้อมูลความต้องการ/ประชาคม 
- การจ ดท าแผน 
- ข้อมูลการส ารวจพ น้ท่ี่ 
- ข้อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าปี 

 
 
 

             ิปฏ บัต  
 

่่่่่่่่่่่่่่่่่่่-่ก อสรา้งโครงสร่้างพ น้ฐานทางถนน(ถนนลูกร ง่ถนนคอนกรีตเสร มเหล ก่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แอสฟัลต์ต ก) 
                   -่การด าเน นการจ ดหาพ สดุ 
                   -่ปร่ บปรุ่งถนนลูกร งภายในหมู บ่้าน 
                   -่ก อสรา้งถนนลูกร งเข้าสู พ ้นท่ี่การเกษตร 
                   -่ก อสรา้งถนนคอนกรีตเสร่ มเหล กภายในหมู บ่้าน 
 

             ิตรวจสอบต ดตาม 
 

   -่ก อสรา้งโครงสร่้างพ น้ฐานทางถนน(ถนนลูกร ง่ถนนคอนกรีต่เสร่ มเหล ก 
่่่่่แอสฟัลต์ต ก) 
   -่การต่ ดตาม/ตรวจสอบสภาพโครงการก่ อนครบก าหนดประก่ น่่่่ 
่่่่่ความช ารุ่ดบกพร อง 

 
 

            ิิรายงาน 
 

  การรายงานผลการด าเน่ นงานประจ าป่ีต่ อสภาฯ่และเผยแพร่ ่่่ 
่่ให้ประชาชนทราบ 
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            1. วิัตถุประสงค์ 
               1.1 การจ่ ดท าคู่ ม่ อกระบวนการที่เป่ นกระบวนการแนวทางในการวางแผนด่้านการปริับปริุงโครงสริ้างพื้นฐาน
ทางิิิ 
ิิิิิิิิิถนนิซึ่งคู่ ม่ อด่ งกล่ าวจะช่ วยให่้เป่ นไปตามข่้อก าหนดระเบ่ียบหล่ กเกณฑ์อ่ีกท ้งสอดคล้องก่ บนโยบายว ส ยท ศน์ภารก จและ่่ 
่่่่่่่่่่่เป้าหมายขององคก์ร 
               1.2 การจ่ ดท าคู่ ม่ อกระบวนการที่ เป่ นกระบวนการแนวทางในการวางแผนด่้านการปรับปรุงโครงสร้างพิื้นฐาน
ทาง 
ิิิิิิิิิถนนิจะสามารถน าไปใช้เป็นเคร ่องม อสน บสนุนการถ ายทอดความรู้สู การปฏ บ ต ท าให้เจ่้าหน่้าที่ม่ีความรู่้ความเข่้าใจในกรอบ 
่่่่่่่่่่่การด าเน่ นงานและข ้นตอนเกี่ยวก่ บการพ่ ฒนาโครงสร่้างพ ้นฐานทางถนนในภาพรวมเพ ่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการ 
           ประสานงานร่ วมก่ นอย่ างเป่ นบูรณาการในขณะที่ผู่้บร่ หารสามารถพ่ จารณาคู ม่ อประกอบการต ดตามงานจากผู้ร บผ ดชอบ 
่่่่่่่่่่่ในแต ละข ้นตอนได ้
               1.3 เพ่ ่อเป่ นคู่ ม่ อการปฏ บ่ ต่ งานทีส่ามารถถ่ ายทอดให่้ก่ บผู่้เข่้ามาปฏ บ่ ต่ งานใหม และพ่ ฒนาผู่้ปฏ บ่ ต่ ให้เป็นผู้ปฏ บ ต งาน 
่่่่่่่่่่่ม ออาชีพและเผยแพร ให้ก บบุคคลผู่้สนใจสามารถเข้าใจได้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู  
                   1.4 เพ่ ่อให้การปฏ บ ต งานด้านการปร บปรุงโครงสร้างพ่ ้นฐานทางถนนม่ีความโปร งใสและตรวจสอบได้ 

         2.ิขอบเขต 
่่่่่่่่่่่่่่่่คู่ ม่ อกระบวนการทีเ่ป่ นกระบวนการแนวทางในการวางแผนด่้านการปร่ บปรุ่งโครงสร่้างพ น้ฐานทางถนนนี้ครอบคลุ่ม่ 
่่่่่่่่่่่ข ้นตอนการด าเน่ นการรวบรวมข่้อมู่ล่เช่ น่การจ่ ดล าด่ บความส าค่ ญของงาน/โครงการการจ่ ดท างบประมาณรายจ่ าย 
่่่่่่่่่่่ประจ าปี่่่่และการจ่ ดท าแผนการจ่ ดซ ้อจ่ ดจ่้างซึ่งจะน าแผนงานสู่ การปฏ่ บ่ ต่ งานก่ อสร่้างถนนลูกร ง่่และถนนคอนกรีต 
่่่่่่่่่่่่เสร มเหล ก่่รวมถึงการการต ดตามตรวจสอบภายหล งการด าเน นการแล้วเสร จ่่่และสรุปผลการด าเน นงานที่เกี่ยวข้อง่ 
่่่่่่่่่่่ซึ่งรายละเอ่ียดในคู่ ม่ อน าเสนอข ้นตอนในการด าเน่ นงานและผู่้เกีย่วข่้องที่ส าค ญโดยน าเสนอในรู่ปผ่ งกระบวนการ 
่่่่่่่่่่่่(Work Flow) เพ่ ่อให่้ข่้าราชการรวมถ่ึงผู่้สนใจได่้ร่ บทราบเร่ียนรู่้และเข่้าใจกระบวนงานด่้านการปร บปรุงโครงสร้างพ ้นฐาน 
่่่่่่่่่่่่ทางถนนในภาพรวมและสามารถน าคู่ ม่ อไปประกอบการปฏ บ่ ต่ งานในส่ วนที่ เกีย่วข่้องได้อย างมีประส ทธ ภาพและบูรณาการ 
่่่่่่่่่่่่ร วมก่ นระหว างหน วยงาน 
 

ิิิิิิิิิิ3.ิค าจ ากัดความิ 
่่่่่่่่่่่่่่่่การปร่ บปรุ่งโครงสร่้างพ น้ฐานทางถนนหมายถ่ึง่การปร่ บปรุ่ง/ก่ อสร่้างถนนลู่กร่ งและถนนคอนกร่ีตเสร่ มเหล่ ก 
่่่่่่่่่่่่ภายในต าบลว งจ นทร์่ซ่ึงใช่้งบประมาณจากข่้อบ่ ญญ่ ต่ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีและเง่ นอุ่ดหนุนเฉพาะก จ 
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายใน ตัวชี้วัดผลของ 
กระบวนการ 

การวางแผน ว ธีการ/ขั้นตอนการปฏ บัต    
 -การวางแผนรวบรวม เจ้าหน้าที่งบประมาณมีหน งส่ อแจ้งให ้ -ข่้อมู่ลแผนงาน/โครงการ 

ตามล าด บความส าค ญ 
องค์การบร หารส วนต าบล 

ข้อมูลเพ อ่ต ้งงบประมาณ หน วยงานต างๆ(กอง/ส วนต างๆ) เสนอ ว งจ นทร์่จ ดท า 
-การจ่ ดท าฐานข่้อมู่ล ข้อมูลทีจ่ะต่้องใช้ในการจ ดท า งบประมาณรายจ าย 
ความต้องการ/ประชาคม งบประมาณส งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ประจ าปี่2560 

ใช่้ได่้ท่ น 1 ตุลาคม 2559 -การจ ดท าแผน **ระเบียบมท.ว าด้วยว่ ธีการ 
-ข่้อมูลการส ารวจพ ้นที่ งบประมาณ่ข่้อ่8,22่และ23 เม ่อ 
-ข่้อบ่ ญญ่ ต่ งบประมาณ แต ละหน วยงาน(กองหร่ อส วน)ได้ร บ 
รายจ ายประจ าปี หน งส อจากเจ้าหน้าที่งบประมาณให้ 

พ่ จารณาแผนพ่ ฒนาองค่์กรปกครองส วน 
ท้องถ ่นได้วางไว้ในส วนที่หน วยงานของ 
ตนร บผ่ ดชอบประมาณการค่ าใช้จ ายท ้งที ่
เป็นรายจ ายประจ า่่่รายจ ายเพ่ ่อการ 
ลงทุนเสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
กรณีหน วยงานที่มีรายได้ประมาณการ 
รายร บให้ด้วยและให้ห วหน้าหน วยงาน 
คล งรวบรวมรายงานการเง นและสถ ต  
ต างๆ่ได้แก ่ร บจร งจ ายจร งย้อนหล ง 
3่ปี่งบแสดงฐานะการคล งของทุ่ก 
หน วยงานให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด้วย 
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม 
รายละเอ่ียดทีไ่ด้ร บจากกองหร อส วน 
ต างๆ่เสนอขอต ้งงบประมาณรายจ าย 
จ ดท าเป็นข่้อมูลเบ ้องต้นเสนอต อคณะ 
ผู้บร หารท้องถ ่นเพ่ ่อพ่ จารณา 
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายใน ตัวชี้วัดผลของ 
กระบวนการ 

การปฏ บัติ  การควบคุมงานก่อสร้าง -ระเบียบ 1. แผนจ ดหาพ สดุ 
ก่ อสร่้างโครงสร่้างพ่ ้นฐาน -ควบคุมงานตรวจและควบคมุงาน่่ณ กระทรวงมหาดไทยว าด้วย (ผด.1,่ผด.2, ผด.6) 
ทางถนน(ถนนลู่กร่ งถนน สถานที่ก าหนดไว้ในส ญญาจดบ นทึก การพ่ สดุของหน วยการ  

คอนกรีตเสร มเหล ก สภาพการปฏ บ ต งานของผู้ร บจ้างและ บร หารราชการส วน 2.่ประชาชนต าบล 
-ปร บปรุงถนนลูกร งภายใน เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายว่ นพรอ้ม ท้องถ ่น่พ.ศ.2535 และ ไม ได่้ร่ บบร่ การสาธารณะ 
หมู บ้าน ท าใบร บรองการปฏ่ บ ต งานหร อการ แก่้ไขเพ่ ่มเต ม่(ฉบ บที่่9) ด้านถนน 
-ก่ อสร่้างถนนลู่กร่ งเข่้าสู  หยุดงานและสาเหตุ่ที่มกีารหยุดงาน พ.ศ.2553 -ถนนลูกร ง 
พ่ ้นที่การเกษตร อย างน่้อย 2 ฉบ บ่เพ่ ่อรายงานให้ -รายงานการควบคุ่มของ -ถนนคอนกรีตเสร มเหล ก 
-ก่ อสร่้ างถนนคอนกร่ี ต คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุก ช างผู้ควบคุมงาน  

เสร มเหล กภายในหมู บ้าน ส ปดาห์และเก่ บร่ กษาไว้เพ่ ่อมอบ -ใบร บรองผลงาน 3.่ทะเบียนคุมครุภ ณฑ ์
-การจ ดหาพ สดุ ให้แก่ เจ้าหน้าที่พ่ สดุเม ่อเสร จงานแต  -ภาพถ ายโครงการ 
-ความโปร่ งใสตรวจสอบ ละงวดโดยถ อว าเป็นเอกสารส าค ญของ -ใบตรวจร บ 
ได้ ทางราชการเพ่ ่อประกอบการ -แต่งตั้งประชาชน/** 

ตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่ ประชาคมร่วมเป็นผู้ 
กรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจสอบงานจ้าง 
-ดูการปฏ บัต งานของผู้รับจา้ง 
-ตรวจตามแบบริูปรายการละเอยีด 
ตามที่ระบิุในสิัญญาทุกสิัปดาห์ 
-รับทราบการสั่งการของผูค้วบคุม 
งานกรณีสั่งผิู้รับจ้างหยิุด/พักงาน 
-ออกตรวจสถานทีท่ิี่จ้าง 
-ใหม้ิีอ านาจสั่งเปลีย่นแปลงแก้ไข 
เพ ่มเต มตัดทอนงานจ้างได้เพื่อ 
เป็นไปตามรูปแบบ/รายการ/ 
ข้อตกลง 
-ตรวจผลงานทีิ่ส่งมอบภายใน3วัน 
ท าการนับแต่วิันประธานกรรมการ 
รับทราบการส่งมอบงานตรวจให้ 
เสร็จโดยเร็วที่สุด 
กรณิีตรวจถูกต้อง 
ท าใบรับรองผลงานทั้งหมด/เฉพาะ 
งวดมอบให้ผู้รับจ้าง,จนท.พัสด ุ



รายงานหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่า 
จ้างทราบ 



๒๐ 
 

 
 

กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ 
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายใน ตัวชี้วัดผลของ 
กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตรวจสอบิติ ดตาม 

กรณิีตรวจพบวิ่าไมิ่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท ้งหมด/ เฉพาะงวดใดให่้รายงาน 
ห วหน้าส วนราชการทราบผ าน 
เจ่้าหน่้าที่พ่ สดุ่เพ ่อส ่งการถ่้าห่ วหน่้า 
ส วนราชการส ่งให้ร บไว้ให้ท าใบร บรอง 
ผลงานได้หากมต่ กรรมการตรวจการ 
จ่้ างบางคนไม ยอมร บงานให่้ท า 
ความเห นแย้งไว้ 

 

 
 

 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ
โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ น ค  น
หล กประก นความช ารุด
บกพร อง 

1.ให้ห วหน้าหน วยงานพ่ สดุหร อผู้ได้ร บ
มอบหมายให่้ดูแลบ ารุงร กษามีหน่้าที่
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่ องแล้วรีบ
รายงานห วหน้าส วนราชการ 
เพ่ ่อแจ้งให้ผู้ขายหร่ อผู้ร บจ้างแก่้ไข/ 

-รายงานผลการตรวจสอบ 
สภาพโครงการของ 
คณะกรรมการที่ได้ร บ
แต งต ้ง 

-สภาพด่ีไม่ ช ารุดบกพร่ อง 
ค นหล่ กประก นให้ผู้ร บจ้าง 
-ช ารุ่ดบกพร่ องแจ่้งให่้ผู่้ร่ บ
จ้างแก่้ไขก่ อนค น
หล กประก น 

 ซ อมแซมท่ นทีก่ อนส ้นสุดเวลาประก น   

 และแจ้งผู้ค้ าประก น(ถ่้ามี)   

 -ให้ส วนราชการค่ นหล่ กประก่ นส ญญา   

 ตามระเบียบฯโดยเร ว   

 -อย างช้าไม เก น 15 ว่ นน บแต ว นพ้น   

 ข้อผูกพ่ น่โดยไม่ติ้องรอให้มิีการริ้อง   

 ขอคืน   

การรายงาน 
   

รายงานผลการด าเน่ นงาน ตามพระราชบ ญญ ต่ พระราชบ ญญ ต  บ นทึกรายงานการประชุม รายงานผลการปฏ่ บ ต งาน 
ประจ าปีต อสภาฯและ สภาต าบลและองค์การบร หารส วน สภาฯ 
เผยแพร ให้ประชาชน ต าบล่พ.ศ.๒๕๓๗่แก่้ไขเพ่ ่มเต ม 
ทราบ ถึงฉบ บที ่6่พ.ศ. 2552 มาตรา 

58/5่ให้นายกองค่์การบร หารส วน 
ต าบลจ ดท ารายงานแสดงผลการ 
ปฏ บ ต งานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ 
ต อสภาเทศบาลต าบลเป็น 
ประจ าทุกปี 
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4.ผังกระบวนการ(WorkFlow) 

 

 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิการปรับปรุงโครงสริ้างพิื้นฐานทางถนน 
 
 
 

ิิิิิการรวบรวมฐานข้อมูลตามภารก จหลักของหนิ่วยงาน 
 
 
 

ิิิ 

การจิัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิการจัดท าแผนพิัฒนาสามป ี
 

 
 
 

                                                                                                     ิิิิประกาศใชข้้อบัญญัต งบประมาณรายจ่ายิิ2065 
 

 
 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแผนจัดหา 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพิัสด ุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพ ้นฐาน 

- ก อสร้างถนนคอนกรีตเสร มเหล ก 

- ก อสร้างถนนลาดยาง่ฯลฯ 
 
 

ด้านโครงสร้างพ ้นฐาน 
- ปร บปรุงถนนคอนกรีต่ฯลฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิต  ิด ต า ม /
ตรวจสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
*หนิ่วยงานภายนอกิ(สตง.) 

 
 
 

  ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิสริุปผลการด าเน นงานประจ าปี 
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เจ้าหน้าที่ 

 

ก่อนการจัดซิื้อ/จัดจ้างทุกว ธ ี
-ให้จ ดท ารายงานขอซ ้อ/จ้าง่เพ ่อ
ขอความเห นชอบห วหน้าส วน่
ราชการก อนทุกคร ้ง 

ซิื้อ/จ้างทัว่ไปิ(ติ้องมี
รายการตามข้อ27) 

 

 
 
 

ซิื้อทีด่ ิน/ส ่งก่อสริ้างิ
(ข้อ27) 

 
 
 
 
 
 

                                                            หัวหน้าส  วนราชการ 
 
 
 

พิ จารณาให้ความเหิ็นชอบรายงานิ
ขอซิื้อ/จ้าง(ตามข้อ29) 

 
 
 
 

ลงนามประกาศสอบราคา/ 
ประกวดราคา 

ลงนามค าสั่งแติ่งติั้งคณะกรรมการิ
ติ่างๆท่ีเกี่ยวข้อง(ข้อ34) 
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-คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา 

-คณะกรรมการตรวจร บพ่ สดุ/ตรวจการจ้าง 
-ห้ามคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นคณะกรรมการตรวจร บพ่ สดุ 

แต่ไมิ่ห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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การซื้อโดยว ธีพ เศษ 

 
 
 
่่่่่่่ 
่่่่่่่่ 
่่่่่่่่่่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เจ้าหน้าทีพ่ สดุ      ่่ผู้ส ่งซ ้อ/ส ่งจ้าง 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการจัดซือ้/จัดจ้างิ
ว ธีพ เศษ 

 
 
 
 
 



แผนผังขิั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยว ธีกรณิีพ เศษ 
 

 

 

 

การจัดซื้อ 

1.จะขายทอดตลาดเจรจาตกลงราคา 
2.เร่งด่วนเช ญผูิ้มิีอาชิีพชายมาเสนอราคาและติ่อรอง 
3.ซือ้จากต่างประเทศสั่งซือ้โดยตรงโดยให้หน่วยงานอิื่นในต่างประเทศสืบราคาให ้
4.จ าเป็นต้องระบิุยิี่หิ้อเช ญผิู้ผล ต/ผู้แทน 

จำหน่ายมาเสนอราคาและติ่อรอง 
5.ใหว้ิ ธีอื่นไมิ่ได้ผลสิืบราคาผู้มอีาชิีพรายอิื่นเปรียบเทิียบกับผู้เสนอราคาเด ม 
6.ซือ้ที่ด น/ส ิ่งกอ่สร้างเฉพาะแห่งเช ญเจ้าของมาเสนอราคาและต่อรอง 



แผนผังขิั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยว ธีกรณิีพ เศษ 
 

 
 
การจัดจ้าง 

1.  ช่างฝมีิือ/ชานาญพ เศษ 
2.ซ่อมพัสดทุิี่ติ้องถอดตรวจ 

- เช ญผูม้ิีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและติ่อรอง 
3. เร่งด่วนช้าเสียหาย 
4.ใช้วิ ธีอื่นไมิ่ได้ผล 

- สืบราคาผู้มอีาชิีพรับจ้างรายอิื่นเปรียบเทียบกับผิู้เสนอราคาเด มและต่อรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขิั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยว ธีกรณิีพ เศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขิั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยว ธีกรณิีพ เศษ 
 

 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้สั่งซิื้อ/สั่งจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
- ส่วนราชการ 
- รัฐว สาหกิ จ 
- หนิ่วยงานตามกฎหมายท้องถิ ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข 
1.เป็นผู้ท า/ผล ตเองินายกรัฐมนตรีอนุมัติ ิ

หลักการแล้ว 
2.มีกฎหมาย/มต คณะริัฐมนตรีิิให้ซื้อ/จ้างิ

(รวมหน่วยอื่นที่มิ ใชิ่ส่วนราชการ) 



แผนผังขิั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างดิ้วยระบบ
อ เล็กทรอน กส์ 

 

 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้สั่งซิื้อ/สั่งจ้าง 
 
 
 
 
 

คกก.e-Auction 
 

C6ประธาน
C32คน 

 

ตลาดกลาง10 แห่ง 

 

 
 
 
 
 

ประกาศฉ.1 
www.gprocurement.go.th 
7วันท าการ 

 
ประกาศฉ.2 
ผิู้มีสิ ทธ ประมลู 

 
 

วันประมูล 

 

ประกาศฉ .3 
ผิู้ชนะการประมลูิ 

 
 
 
 
 

 

เริียกผู้คิ้ามาท าสัญญา ใชิ้ระเบียบพัสดุ 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

 

 

 

 

 

แผนผังขิั้นตอนการริับเรื่องร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือิ
ปัญหาดิ้านโครงสร้างพิื้นฐานทางถนน 

 
 
 
 
 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิกรอกแบบฟอริ์ม/ค าริ้อง 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิกรณเีร่งด่วนิโทร.032-465110 

 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ไดิ้รับค าริ้อง/เสนอผู้บริ หารเพื่อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 

ออกส ารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลให้ผู้บร หารทราบ 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บร หารพ จารณาให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ิ
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแจ้งตอบกลับให ้

ผู้ร้องเรียนทราบภายในิ7 วัน 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ิ4 
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ส่วนที่ิ4 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเวน้การปฏ บัติ หน้าที่ในภารก จหลัก 
.................................................................................. 

 
ระบบการปิ้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏ บัต หน้าที่ในภารก จหลัก 

ปัจจุบ นร ฐบาลได้มีมาตรการเน้นหน กเกี่ยวก บการป้องก นการทุจร ตและประพฤต ม ชอบในภาคราชการและ
เสร มสร้างประส ทธ ภาพในการปฏ่ บ ต หน้าทีร่วมท ้งปฏ รู่ประบบบร่ หารราชการโดยการปร่ บปรุ่งคุ่ณภาพข่้าราชการใน
การท างานโดยเน่้นผลงานการม่ีคุ่ณภาพ่่่ความซี่อส่ ตย่์สุ่จร่ ต่่การม่ีจ ตส าน่ึกในการให่้บร่ การประชาชนส าหร่ บ
หน่ วยงานที่ ม่ีหน่้าทีห่ล่ กในการตรวจสอบการทุ่จร่ ต่เช น่่่ส าน่ กงานคณะกรรมการป่้องก่ นและปราบปรามการทุจร ต
แห งชาต ส า น ก งานการตรวจเง นแผ นด น่เป็นต้น 

 

ส าหร บค าว า่"ทุจร ต" มีกฎหมายหลายฉบ บที่ก าหนดน ยามความหมายไว้่เช น่่่ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา1(1) "โดยทุ่จร่ ต่"หมายความว าเพ่ ่อแสวงหาประโยชน่์ที่ ม่ ควรได่้โดยชอบด่้วยกฎหมายส าหร่ บตนเองหร อผู้อ ่น 
พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมนูญว าด้วยการป้องก นและปราบปรามการทุจร ต่พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ ่มเต ม่พ.ศ.2550 
และฉบ บที่ 2่พ.ศ. 2554)     "ทุจร ตต อหน้าที่"หมายความว าปฏ บ ต หร อละเว้นการปฏ บ ต อย างใดในต าแหน งหร อหน้าที่ 
หร อปฏ บ ต หร อละเว้นการปฏ บ ต อย างใดในพฤต การณ์ที่อาจท าให้ผู้อ ่นเช ่อว ามีต าแหน งหร อหน้าที่ท ้งท่ีตนม ได้มีต าแหน่ ง 
หร่ อหน่้าที่น ้นหร่ อใช่้อ านาจในต าแหน งหร่ อหน่้าที่่่่ท ้งนีเ้พ่ ่อแสวงหาประโยชน์ที่ม ควรได้โดยชอบส าหร บตนเองหร อ 
ผู้อ ่นในส วนของการปฏ บ ต หน้าที่ราชการโดยทุจร ตก าหนดไว้ในพระราชบ ญญ ต ระเบียบข้าราชการพลเร อน่่พ.ศ. 2551 
มาตรา 85(2) บ่ ญญ่ ต่ ว าการปฏ บ่ ต่ หร่ อละเว้นการปฏ บ่ ต่ หน่้าที่ ราชการโดยทุ่จร่ ตเป่ นการกระท าผ่ ดว่ น่ ยอย่ างร่้ายแรง 
ม่ีโทษปลดออกหร่ อไล่ ออกการทุ่จร่ ตตามพระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้าราชการพลเร่ อนน ้นมีหล กหร อองค์ประกอบที่พ่ึงพ่ จารณา 
4 ประการค อ 

1.่ม่ีหน่้าท่ี่ราชการที่ต่้องปฏ บ่ ต่ ราชการผู่้ม่ีหน่้าที่จะปฏ่ บ่ ต่ หน่้าที่อยู่ ในสถานที่ ราชการหร่ อนอกสถานท่ี่
ราชการก่ ได้ในกรณ่ีที่ ไม่ ม่ีกฎหมายบ่ งค่ บไว้โดยเฉพาะว าต่้องปฏ บ่ ต่ ในสถานที่ ราชการและการปฏ บ่ ต่ หน่้าที่ราชการน ้น
ไม จ าเป็นจะต้องปฏ บ ต ในว นและเวลาท างานตามปกต อาจปฏ บ ต ในว นหยุดราชการหร อนอกเวลาราชการก ได้
การพ จารณาว ามีหน้าที่ราชการหร อไม มีแนวพ่ จารณาด งนี้ 
                    1.1่พ จารณาจากกฎหมายหร อระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป่ นลายล่ กษณ่์อ่ กษรโดยระบุ่ว าผู้ด ารง
ต าแหน งใดเป็นพน กงานเจ้าหน้าที่ในเร ่องใด 
                    1.2 พ จารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน งที่่ก.พ.จ ดท า 
                    1.3 พ จารณาจากค าส ่งหร อการมอบหมายของผู้บ งค บบ ญชา 
                    1.4 พ จารณาจากพฤต น ยที่สม ครใจเข่้าผูกพ่ นตนเองยอมร่ บเป่ นหน่้าทีร่าชการที่ตนต่้องร บผ ดชอบ่ 
เช่ น่ก.พ.่ไดพ้ ่จารณาเร ่องประจ าแผนกธุ่รการของโรงพยาบาล่ซ่ึงไม่ ม่ีหน่้าที่ ร่ บส่ งเง่ นแต่ ได่้ร่ บฝากเง่ นจากพยาบาล 
อนาม ยผู้มีหน้าที่ร บส งเง นและการร่ บฝากเง่ นน ้นม่ ใช ร่ บฝากเง่ นฐานะส่ วนต่ ว่่่แต่ ม่ีล่ กษณะเป่ นการร่ บฝากเป่ นทาง 
ราชการน าไปส่ งลงบ่ ญชีโดยได่้เซ่ นร่ บหล่ งใบเสร่ จร่ บเง่ นว า"ได่้ร่ บเง่ นไปแล่้ว"เช นนี้่ก.พ.ว น่ จฉ่ ยว่ าประจ าแผนกผู้น ้น 
มีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเง นส งลงบ ญชีเม ่อไม น าเง นส งลงบ ญชีและน าเง นไปใช้ส วนต วถ อเป็นการทุจร ตต อหน้าที่  
ราชการ 
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2. ได้ปฏ บ ต หน้าที่ราชการโดยม ชอบหร อละเว้นการปฏ บ ต หน้าที่ราชการโดยม ชอบ"ปฏ บ ต หน้าที่ราชการ"
หมายความว าได้มีการกระท าลงไปแล้ว "ละเว้นการปฏ บ ต หน้าที่ราชการ"หมายความว ามีหน่้าท่ี่ราชการที่ต่้องปฏ บ่ ต่  
แต่ ผู่้น ้นไม่ ปฏ บ่ ต่ หร่ องดเว่้นไม่ กระท าการตามหน่้าที่่การทีไ่ม่ ปฏ่ บ่ ต่ หร่ องดเว้นไม่ กระท าการตามหน่้าท่ี่น ้น่จะเป่ น
ความผ่ ดฐานทุ่จร่ ตต่ อหน่้าทีร่าชการก่ ต่ อเม ่อได่้กระท าโดยเป่ นการจงใจท่ี่จะไม่ ปฏ บ่ ต่ การตามหน่้าทีโ่ดยปราศจาก
อ านาจหน่้าทีจ่ะอ่้างได้ตามกฎหมายกฎ่่่ระเบียบหร อข้อบ งค่ บแต่ ถ่้าเป่ นเร ่องปล่ อยปละละเว้นก่ ย่ งถ่ อไม่ ได่้ว าเป่ น 
การละเว้นการปฏ บ ต หน้าที่ราชการที่จะเป็นความผ ดฐานทุจร ตต อหน้าที่ราชการส วนจะเป็นความผ ดฐานใดต้องพ จารณา
ข่้อเท่ จจร่ งเป่ นเร ่องๆ่ไป  "ม ชอบ"่่่หมายความว าไม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการคำส ่งของผู่้บ่ งค่ บ 
บ่ ญชามต ของคณะร ฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหร่ อท านองคลองธรรม 

3. เพ่ ่อให้ตนเองหร อผู้อ ่นได้ประโยชน์ที่ม ควรได้  "ผู้อ ่น"หมายถึงใครก่ ได่้ที่ จะได่้ร่ บประโยชน่์จากการ 
ท่ี่ราชการผู่้น ้นปฏ บ่ ต หร่ อไม่ ปฏ บ่ ต่ หน่้าที่ โดยม ชอบ

"ประโยชน่์"่หมายถึงส่ ่งที่ได้ร บอ นเป็นคุณแก ผูไ้ด้ร บซึ่งอาจเป็นทร พย่์ส่ นหร่ อประโยชน่์อย่ างอ่ ่นที่ 
ม ใช ทร พย์ส นเช่ นการได้ร บบร การ่เป็นต้น 
                    "ม่ ควรได่้"่่หมายถ่ึงไม่ ม่ีส่ ทธ่์โดยชอบธรรมที่ จะได่้ร่ บประโยชน่์ใดๆ่ตอบแทนจากการปฏ่ บ่ ต  
หน้าที่น ้น 
 

 
 4.่โดยม่ีเจตนาทุ่จร่ ตการพ่ จารณาว่ าการกระท าใดเป่ นการทุ่จร่ ตต่ อหน่้าทีร่าชการหร่ อไม่ น ้น 

จะต่้องพ่ จารณาลงไปถ่ึงเจตนาของผู่้กระท าด่้วยว่ าม่ีเจตนาทุ่จร่ ตหร่ อม่ีจ่ ตอ่ นช ่วร่้ายค่ ดเป่ นโจรในการปฏ่ บ่ ต่ หน่้าที่
ราชการหร่ อละเว่้นการปฏ่ บ่ ต่ หน่้าท่ี่ราชการโดยมุ่ งทีจ่ะให่้ตนเองหร่ อผู่้อ่ ่นได่้ร่ บประโยชน่์ท่ี่ม่ ควรได่้่่ซ่ึงหาก 
การสอบสวนพ จารณาได่้ว าข่้าราชการผู่้อ่ ่นใดกระทำผ่ ดว น่ ยฐานทุ่จร่ ตต่ อหน่้าทีร่าชการคณะร่ ฐมนตร่ีได่้ม่ีมต่ ่เม ่อ 
ว นที ่21่ธ นวาคม่2536่ว าการลงโทษผู่้กระท าผ่ ดว น่ ยฐานทุ่จร่ ตต่ อหน่้าที่ ราชการซึ่ งควรลงโทษเป่ นไลิ่ออกจาก
ราชการ่การน าเง นทีทุ่่จร ตไปแล้วมาค่ นหร อมีเหตุอ่ นควรปราณีอ่ ่นใดไม เป่ นเหตุ่ลดหย่ อนโทษตามน่ ยหน่ งส่ อส าน่ ก
เลขาธ การคณะร ฐมนตรี่ที่่ นร.0205/ว.234่ลงว่ นที่ 24 ธ นวาคม่2536 รวมท ง้อาจจะถิูกยิึดทริัพยิ์และด าเน น
คดีอาญา่เน ่องจากเป่ นความผ่ ดมู่ลฐานตามมาตรา่3(5)่แห่ งพระราชบ่ ญญ่ ต่ ป่้องก่ นและปราบปรามการฟอกเง่ น 
พ.ศ. 2542 และความผ่ ดอาญาฐานเป่ นเจ่้าพน่ กงานปฏ่ บ่ ต่ หร่ อปฏ่ บ่ ต่ หน่้าทีร่าชการโดยม่ ชอบเพ่ ่อให่้เก ่ดความ
เส่ียหายแก่ ผู่้หนึ่งผู่้ใดหร่ อปฏ่ บ่ ต่ ละเว้นการปฏ บ่ ต่ หน่้าท่ี่โดยทุ่จร่ ตตามมาตรา 157 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงต้องระวางโทษจ าคุกต ้งแต หนึ่งปีถึงส บปีหร อปร บต ้งแต สองพ่ นถึงสองหม ่นบาทหร อท ้งจ าท ้งปร บ 
 

หากข่้าราชการผู่้ใดกระท าผ่ ดว่ น่ ยฐานทุ่จร่ ตก่ จะต่้องถู่กลงโทษไล่ ออกสถานเด่ียวรวมท ง้อาจจ าคุ่ก
และย่ึดทร่ พย์่ด่ งน ้นข่้าราชการทุ่กคนควรพ่ึงละเว่้นการทุ่จร่ ตต่ อหน่้าทีร่าชการโดยเห่ นแก่ ประโยชน่์ของประเทศ 
ชาต เป็นส าค ญให้สมก่ บการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด จพระเจ้าอยู ห ว 
 

องค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่ได่้เล่ งเห่ นความสำค่ ญของป่ ญหาการละเว่้นการปฏ บ่ ต่ งานซ่ึงเป็น
ปัญหาที่ท าให้เก่ ดผลกระทบและความเส่ียหายต่ อพ่ี่น่้องประชาชนท ้งทางอ่้อมและทางตรงท าให่้ผลประโยชน่์ไม ตก 
ถ่ึงม อประชาชนอย างแท้จร งองคก์ารบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่่มีเจตนารมณ์ร วมก่ นในการด าเน นงานให่้เก่ ดความ 
โปร งใส่่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได่้เพ่ ่อให่้องค่์กรเป่ นหน่ วยงานในการปฏ บ่ ต่ งานตามภารก่ จให่้เก่ ดผลตาม
เป้าประสงค์เพ ่่อประโยชน์ต อประชาชนในพ ้นท่ี่อย างแท้จร ง ความส าเร จหร อล้มเหลวของปฏ บ ต งานตามภารก จใดๆ 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 
ความส าเร่ จหร่ อล่้มเหลวของปฏ่ บ่ ต่ งานตามภารก่ จใดๆ่ก่ ตามข้ึนอยู่ ก่ บการบร่ หารงาน่กล่ าวค่ อ่การบร หารงานที่ดี
จะช วยให้การด าเน นงานตามโครงการม่ีประส่ ทธ ภาพสามารถบรรลุ่ตามว ตถุ่ประสงค่์ในแต่ ละข น้ตอนของการด าเน นงาน
และในทางตรงขา้มแม่้ว าการปฏ บ ต งานตามภารก จน ้นๆ่่่่จะออกแบบไว้ดีม่ีความเป่ นไปได่้ทางเทคน คงบประมาณและ
เง ่อนไขอ ่นใดในระด บสูงก ตามแต ถ้าการบร หารจ ดการไม ดีการปฏ บ ต งานตามภารก จน ้นก ไม สามารถบรรลุตามว ตถุประสงค์
ได้ 
 

 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ระเบียบ/ข้อบ งค บส าหร บผู้ปฏ บ ต ไม ถูกต้อง 
 
 

องค์การบร หารส วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจร ยธรรมอ นเป็นค าน ยมหล กด งนี้พระราชกฤษฎีกาว าด้วย
หล่ กเกณฑ่์และว ธีการบร หารก จการบ้านเม องที่ดี่ พ.ศ.2546 
                - หมวด 5่การลดข ้นตอนการปฏ่ บ่ ต่ งานมาตรา29 ในการปฏ่ บ่ ต่ งานท่ี่เกี่ ยวข่้องก่ บการบร่ การ
ประชาชนหร่ อการต่ ดต่ อประสานงานระหว่ างส่ วนราชการด่้วยก่ นให่้ส่ วนราชการแต่ ละแห่ งจ่ ดท าแผนภู่ม ข ้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเน นการรวมท ้งรายละเอ่ียดอ ่นๆ่ที่เก่ี่ยวข้องในแต ละข ้นตอนเปิดเผยไว้่่ณ่่ที่ทำการของส วนราชการ
และในระบบเคร อข่ ายสารสนเทศของส วนราชการ่เพ ่อให้ประชาชนหร อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

-ิหมวดิ6่การปร่ บปรุ่งภารก่ จของส่ วนราชการ่มาตรา 33 ให่้ส่ วนราชการจ่ ดให่้ม่ีการทบทวนภารก่ จ
ของตนว่ าภารก่ จใดม่ีความจ าเป่ นหร่ อสมควรทีจ่ะได่้ด าเน่ นการต่ อไปหร่ อไม โดยค าน่ึงถ่ึงแผนการบร่ หารราชการ
แผ่ นด่ นนโยบายของคณะร่ ฐมนตรีก าล่ งเง่ นงบประมาณของประเทศ่ความคุ่้มค่ าของภารก่ จและสถานการณ์อ่ ่น
ประกอบก น 

- หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต่้องการของประชาขนมาตรา่37 
ในการปฏ บ่ ต่ ราชการท่ี่เกี ่ยวข่้องก่ บการบร่ การประชาชนหร่ อต่ ดต่ อประสานงานในระหว่ างส่ วนราชการด่้วยก่ นให้ส่ วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล่้วเสร่ จของงานแต่ ละงานและประกาศให่้ประชาชนและข่้าราชการทราบเป่ นการท ่วไป
ส่ วนราชการใดม่ ได่้ก าหนดระยะเวลาแล่้วเสร่ จของงานใดและ่ก.พ.ร.พ่ จารณาเห่ นว่ างานน ้นม่ีล่ กษณะสามารถก าหนด
ระยะเวลาแล่้วเสร่ จได้หร่ อส่ วนราชการได่้ก าหนดระยะเวลาแล่้วเสร่ จไว้แต ่ ก.พ.ร. เห่ นว่ าเป่ นระยะเวลาที่ล าช้าเก น
สมควร่ก.พ.ร.จะก าหนดเวลาแล้วเสร่ จให่้ส่ วนราชการน ้นต่้องปฏ บ่ ต่ ก่ ได้มาตรา่42 เพ่ ่อให้การปฏ บ ต ราชการเป็นไปอย าง
มีประส ทธ ภาพและเก่ ดความสะดวกรวดเร วให้ส วนราชการที่ ม่ีอำนาจออกกฎระเบ่ียบข้อบ งค บหร อประกาศเพ่ ่อใช้บ่ งค่ บ
ก่ บส่ วนราชการอ่ ่นม่ีหน่้าท่ี่ตรวจสอบว ากฎระเบ่ียบข่้อบ่ งค่ บหร่ อประกาศน ้นเป่ นอุ่ปสรรคหร่ อก่ อให่้เก่ ดความยุ่ งยาก
ซ้ าซ่้อนหร่ อความล่ าช่้าต่ อการปฏ่ บ่ ต่ หน่้าท่ี่ของส่ วนราชการอ่ ่นหร่ อไม เพ่ ่อด าเน่ นการปร่ บปรุ่งแก่้ไขให่้เหมาะสม
โดยเร่ วต่ อไปมาตรา 43 การปฏ่ บ่ ต่ ราชการในเร่ ่องใดๆ่โดยปกต่ ให่้ถ่ อว าเป่ นเร ่ องเป่ ดเผยเว่้นแต่ กรณ่ีม่ีความจ าเป่ น
อย่ างย ่งเพ่ ่อประโยชน่์ในการร่ กษาความม น่คงของประเทศความม น่คงทางเศรษฐก่ จการร่ กษาความสงบเร่ียบร่้อยของ
ประชาชนหร่ อการคุ่้มครองส่ ทธ่ ส่ วนบุ่คคลจ่ึงให้ก าหนดเป็นความล บได้เท่ าที่จ าเป็น 

-ิหมวด 8่การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการมาตรา่45 นอกจากการจ่ ดให่้ม่ีการประเม่ นผลตาม 
มาตรา่9(3) แล้วให้ส วนราชการจ ดให้มีคณะผู้ประเม่ นอ สระด าเน นการประเม นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของส่ วนราชการ
เก่ี่ยวก บผลส่ มฤทธ ์ของภารก จคุณภาพการให่้บร่ การความพ่ึงพอใจของประชาชนผู่้ร่ บบร่ การความคุ่้มค่ าในภารก่ จ่ท ้งนี้
ตามหล่ กเกณฑ์่ว่ ธ่ีการ่และระยะเวลาที่่ก.พ.ร.ก าหนด่มาตรา47 ในการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานของข่้าราชการ
เพ ่อประโยชน์ในการบร หารงานบุคคลให้ส วนราชการประเม น่่โดยค านึงถึงผลการปฏ บ ต งานเฉพาะต วของข่้าราชการ
ผู้น ้นในต าแหน งที่ปฏ บ ต ประโยชน์และผลส มฤทธ ์ที่หน วยงานที่ข้าราชการผู้น ้นส งก ดได้ร บจากการปฏ บ ต งานของ
ข้าราชการผู้น ้น 
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ประมวลจร ยธรรมของข่้าราชการการเม่ องท้องถ ่นฝ่ายบร หารองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่ 
พ.ศ. ๒๕60 

ข่้อ 5 ข่้าราชการการเม่ องท่้องถ น่ม่ีหน่้าที่ด าเน นการให่้เป่ นไปตามกฎหมายเพ่ ่อร่ กษาประโยชน์ส่ วนรวม
เป่ นกลางทางการเม่ องอ านวยความสะดวกและให่้บร่ การแก่ ประชาชนตามหล่ กธรรมาภ่ บาล่่โดยจะต่้องย่ึดม น่ใน
มาตรฐานทางจร่ ยธรรมอ่ นเป่ นค่ าน่ ยมหล่ ก่9 ประการด่ งนี้ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๑)่การยึดม ่นในคุ่ณธรรมและจร ยธรรม 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๒) การมีจ ตส านึกท่ีดีซ ่อส ตย์และร บผ ดชอบ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๓)่การย่ึดถ่ อประโยชน่์ของประเทศชาต่ เหน่ อกว าประโยชน่์ส่ วนตนและไม่ ม่ีผลประโยชน์ท บซ้อน 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๔)่การย นหย ดท าในส ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถู่กกฎหมาย 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕) การให้บร การแก่ ประชาชนด้วยความรวดเร วมีอ่ ธยาศ ยและไม เล อกปฏ บ ต  
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๖) การให้ข่้อมูลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ้วนถูกต้องและไม บ ดเบ อนข้อเท จจร ง 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๗) การมุ งผลส มฤทธ ์ของงานร กษามาตรฐานมีคุ่ณภาพโปร งใสและตรวจสอบได้ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๘) การยึดม ่นในระบอบประชาธ ปไตยอ่ นมีพระมหากษ ตร ย์ทรงเป็นประมุข 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๙) การยึดม ่นในหล่ กจรรยาว่ ชาชีพขององค่์กร 
 

ประมวลจร ยธรรมของข่้าราชการองค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่ พ.ศ. ๒๕60 
ิิิิิิิิิิิิิิิิขิ้อิ๔ิข่้าราชการขององค์การบร หารส วนต าบลว งจ นทร์่ม่ีหน่้าท่ี่ด าเน่ นการให่้เป่ นไปตามกฎหมายเพ่ ่อ
ร่ กษาประโยชน่์ส่ วนรวมเป่ นกลางทางการเม่ องอ านวยความสะดวกและให่้บร่ การแก่ ประชาชนตามหล กธรรมาภ บาล
โดยจะต้องยึดม ่นในค าน ยมหล ก่๑๐่ประการ่ด งนี้ 
                         (๑) การยึดม ่นในระบอบประชาธ ปไตยอ่ นมีพระมหากษ ตร ย์ทรงเป็นประมุข 
                       (๒) การยึดม น่ในคุณธรรมและจร ยธรรม 
                       (๓) การมีจ ตส าน่ึกท่ี่ดีซ ่ อส ตย์และร บผ ดชอบ 
                           (๔) การยึดถ อประโยชน่์ของประเทศชาต่ เหน่ อกว าประโยชน์ส วนตนและไม ม่ีผลประโยชน์ท บซ้อน 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่(๕) การย นหย ดท าในส ่งที่ถู่กต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                       (๖) การให้บร่ การแก่ ประชาชนด้วยความรวดเร วมีอ่ ธยาศ ยและไม เล่ อกปฏ บ ต  
                       (๗) การให้ข่้อมูลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ้วนถูกต่้องและไม บ ดเบ อนข่้อเท จจร ง 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่(๘) การมุ งผลส มฤทธ ์ของงานร กษามาตรฐานม่ีคุณภาพโปร งใสและตรวจสอบได้ 
                       (๙)่การยึดม น่ในหล กจรรยาว่ ชาชีพขององค่์กร 
                       (๑๐) การสร่้างจ ตส าน่ึกให่้ประชาชนในท่้องถ น่ประพฤต่ ตนเป่ นพลเม่ องที่ ด่ีร่ วมก่ นพ่ ฒนาชุมชน 
ให่้น่ าอยู คู คุ่ณธรรมและดูแลสภาพส ่งแวดล้อมให้สอดคล้องร ฐธรรมนูญฉบ บปัจจุบ น 
 

ประกาศเจตจ านงสุจร ตในการบร หารงาน 
เพ ่อแสดงเจตจ านงที่จะบร หารด้วยความซ ่อส ตย์สุจร ต่่มีคุณธรรม่มีความโปร งใส่่ปราศจากการทุจร ต่

และพร้อมที่จะได้ร บการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามเจตจ านงท ้งต อเจ้าหน้าที่ภายในหน วยงานและสาธารณชน
ภายนอกหน วยงานด งนี้ 

ข้อ่1.่เจตจ านงในการบร หารงานและน าหน วยงานด้วยความซ ่อส ตย์สุจร ตท ้งต อเจ้าหน้าที่ภายใน



 

หน วยงานและสาธารณชนภายนอกหน วยงาน่่เพ ่อเป็นการแสดงความต ้งใจหร อค าม ่นที่จะน าหน วยงานด้วย 
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ความซ ่อส ตย์่สุจร ต่มีคุณธรรม่่มีความโปร งใส่ปราศจากการทุจร ต่และพร้อมที่จะได้ร บการต ดตามตรวจสอบการ
ปฏ บ ต งานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

ข้อ่2.่นโยบายในการพ ฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงาน 
ภาคร ฐก าหนดนโยบายในการพ ฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร งในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ่เพ ่อให้
ผู้บร หารและพน กงานขององค์การบร หารส วนต าบลว งไคร้่มุ งม ่นพ ฒนาหน วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร งใสตาม
แนวทางการประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ่6่ด้าน ่ด งนี้  
                         2.1 ด้านความโปร งใส 
                               เป็นการเปิดเผยข้อมูล่รวมถึงการด าเน นการตามภารก จหน้าที่ด้วยความสุจร ต่โปร งใสและ
มุ งเน้นการปฏ บ ต งานด้วยความโปร งใส่ตรวจสอบได้่โดยยึดหล กความซ ่อส ตย์สุจร ต่ถูกต้อง่เป็นไปตามกฎหมาย่
ระเบียบ่มต ่อย างเคร งคร ด 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใหค้วามส าค ญในการเปิดเผยข้อมูลของหน วยงานด้วยความโปร งใสโดยยึดหล กความสุจร ต่่่
เที่ยงธรรม่ถูกต้อง่ตรวจสอบได้ตอบบทบ ญญ ต ของกฎหมาย 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใหค้วามส าค ญก บการเปิดโอกาสให้ผู้มีส วนเสียเข้ามามีส วนร วมในการปฏ บ ต งาน่โดยยึดหล ก
ความถูกต้อง่สุจร ต่โปร งใสและเที่ยงธรรม 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่2.2่ด้านความพร้อมร บผ ดิิ่่ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ผู้บร หารและพน กงานมีความมุ งม ่นต ้งใจปฏ บ ต งานอย างเต มความสามารถและมีประส ทธ ภาพ่
มีความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต งาน่พร้อมร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน้าที่่ซึ่งมีแนวทางปฏ บ ต ่่ด งนี้ 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่(1)่มุ งเน้นการข บเคล ่อนหน วยงานให้เป็นไปอย างมีประส ทธ ภาพมีคุณธรรม่โดยยึดหล กสุจร ต 
และพร้อมร บผ ด 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่(๒)่่การบร หารงาน /ปฏ บ ต งานตามหน้าที่อย างเต มใจ่กระต อร อร้น่มีความพร้อมที่จะปฏ บ ต 

หน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพ นธก จ่โดยยึดหล กความถูกต้องตามกฎหมาย่ระเบียบ่มต ่อย างเคร งคร ด  
                         2.3่ด้านความปลอดจากการทุจร ตในการปฏ บ ต งาน 
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส งเสร มให้ผู้บร หารและพน กงานปฏ บ ต ตนตามแนวทางปฏ บ ต ่ด งนี้ 
(1)่ 

)1่่(ยึดม ่นในการบร หารจ ดการองค์กรเก่ียวก บความปลอดจากการทุจร ตเช งนโยบาย  
)2่่(ยึดม ่นในการปฏ บ ต งานเกี่ยวก บความปลอดภ ยจากการทุจร ตในการปฏ บ ต งาน่่ไม ร บส นบนและการใช้ต าแหน ง

หน้าที่ในการเอ ้อประโยชน์ในการปฏ บ ต งานโดยม ชอบ 
2.4ิิด้ านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร่่ส งเสร มให้ผู้บร หารและพน กงานปฏ บ ต ตนตามแนวทางปฏ บ ต ่ด งนี้ 

)1่่(สร้างว ฒนธรรมองค์กรเพ ่อให้ผู้บร หารและพน กงานไม ทนต อการทุจร ต่่อายและเกรงกล วต อการทุจร ต่จน
ก อให้เก ดว ฒนธรรมในการต อต้านการทุจร ตได้ตามหล กน ต ธรรม่ภาระร บผ ดชอบโดยยึดหล กความถูกต้อง่สุจร ต่
โปร งใสและเที่ยงธรรม 

)2่่(ให้ความส าค ญก บการปฏ บ ต ตามแผนป้องก นและปราบปรามการทุจร ตในองค์กร  
)3่่(มีแนวทางในการปฏ บ ต งานเพ ่อป้องก นผลประโยชน์ท บซ้อนในหน วยงาน่โดยให้ผู้บร หารและพน กงานถ อปฏ บ ต 

อย างเคร งคร ด 
2.0ิิ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน่มีระบบการปฏ บ ต งานที่ได้มาตรฐาน่ยึดหล กความถูกต้อง่เป็นธรรม่เท า

เทียม่ไม เล อกปฏ บ ต ่และมีคุณธรรมในการปฏ บ ต งานรวมถึงการบร หารงานภายในหน วยงานเป็นไปตามหล กธรรมาภ 



 

บาล่ซึ่งมีแนวทางการปฏ บ ต ่ด งนี้ 
)๑่่(มุ งเน้นการปฏ บ ต งานต ามมาตรฐาน /คู ม อการปฏ บ ต งาน่โดยยึดหล กความถูกต องตามกฎหมาย่ระเบียบ่มต ่ด้วย

ความสุจร ต่โปร งใสและเที่ยงธรรม 
)๒่่(มุ งเน้นการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบุคคล่โดยยึดหล กคุณธรรม  

)3่่(มุ งเน้นการบร หารงบประมาณ่โดยยึดหล กความถูกต้องตามกฎหมาย่ระเบียบ่มต ่โปร งใสตรวจ สอบได้่คุ้มค าและ
เก ดประโยชน์สูงสุด 

)4่่(ให้ความส าค ญก บการมอบหมายงานในการปฏ บ ต งานตามภารก จหน้าที่่และความร บผ ดชอบด้วยความเป็นธรรม่
เท าเทียม่ไม เล อกปฏ บ ต  
   )5่่( ให้ความส าค ญก บสภาพแวดล้อมที่เอ ้ออ านวยและส งเสร มสน บสนุนการปฏ บ ต งานของ
พน กงาน 
 
 
 
   2. ๖ิิด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน่่เพ ่อถ ายทอดนโยบายท ้ง่ 5่ด้านด งกล าวข้างต้น่  
ให้ผู้บร หารและพน กงานทราบและถ อปฏ บ ต ่่ซึ่งมีแนวทางปฏ บ ต ่ด งนี้ 
   )1่่( ส ่อสารประชาส มพ นธ์ในการถ ายทอดนโยบายท ้ง่ 5่ด้าน่ให้ผู้บร หารและพน กงานเก ด
ความตระหน กและให้ความส าค่ ญถึงการปฏ บ ต งานตามหล กคุณธรรมและความโปร งใสในกาด าเน นงานของหน วยงาน
ภาคร ฐ่โดยว ธีการ /ช องทางการส ่อสาร่เช น่หน งส อส ่งการ่การปิดประกาศ่ประกาศเว บไซต์่่เป็นต้น  
   )2่่( ให้ความส าค ญก บการเปิดโอกาสให้มีการส ่อสารสองทาง่โดยการร บฟังความค ดเห น่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวก บการปฏ บ ต ตามนโยบาย่ 5่ด้านด งกล าวข้างต้น่เช น่หน งส อแสดงความค ดเห น่การแสดงความ

ค ดเห นในที่ประชุมผู้บร หาร/พน กงาน่เป็นต้น  
 
ประกาศมาตรการเพ ่อพ ฒนาหน วยงานให้มีคุณธรรม่และความโปร งใสตามแนวทางการประเม นคุณธรรมและความ
โปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ 
   มต คณะร ฐมนตรี่เม ่อว นที่่5่มกรคม่2559่ให้หน วยงานภาคร ฐทุกหน วยงาน่เข้าร วมการ
ประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยภาคร ฐ่) Integrity and Transparency Assessment :  

ITA ่(ก าหนดให้ผู้บร หารของหน วยงาน่ก าหนดนโยบาย่มาตรการ่แผนงานหร อโครงการ/ก จกรรม่เพ ่อพ ฒนาหน วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร งใส่ตามแนวทางการประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงาน
ภาคร ฐ่  

   เพ ่อให้การปฏ บ ต งานขององค์การบร หารส วนต าบลว งไคร้่เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร งใส่่่
ตามแนวทางการประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ่จึงก าหนดมาตรการ่ด งนี้ 
  1ิ. มาตรการด้านความโปร่งใส 
 1.1่เปิดโอกาสให้ผู้มีส วนได้ส วนเสียเข้ามามีส วนร วมในการด าเน นงานตามภารก จหล ก่ในแต ละ  
ข ้นตอน่ด งนี้ 
1.1.1่ แสดงความค ดเห นเกี่ยวก บแผนงาน /โครงการ  

  1.1.2จ ดท าแผนงาน/โครงการ  
1.1.3่่ด าเน นการโครงการ  

 1.2่ให้ด าเน นการเกี่ยวก บการจ ดซ ้อจ ดจ้างด้วยความโปร งใส่ด งนี้  
1.2.1่่ประกาศเผยแพร แผนปฏ บ ต การจ ดซ ้อจ ดจ้าง่ภายในระยะเวลา่30่ว นท าการ  

หล งจากว นที่ได้ร บการจ ดสรรงบประมาณ 



 

1.2.2่่เผยแพร ข้อมูลการจ ดซ ้อจ ดจ้าง่เพ ่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจ ดซ ้อจ ดจ้างได้  
โดยมีองค์ประกอบช ่อโครงการ่่งบประมาณ่ผู้ซ ้อซอง่ผู้ได้ร บค นเล อก่่ 

1.2.3่่ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว างเจ้าหน้าที่ ่ที่เก่ียวข้องก บ่การจ ดซ ้อ 
จ ดจ้าง่และผู้เสนองาน่เพ ่อป้องก นผลประโยชน์ท บซ้อน 
 1.3่การด าเน นงานเกี่ยวก บการเปิดเผยข้อมูลการจ ดซ ้อจ ดจ้างแต ละโครงการให้สาธารณชนทราบ่ผ านเว บไซต์
และส ่ออ ่น่ๆ่ด งนี้ 
  1.3.1่ประกาศเผยแพร การจ ดซ ้อจ ดจ้างแต ละโครงการล วงห น้าไม น้อยกว าระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

1.3.2่ประกาศเผยแพร หล กเกณฑ์ในการพ จารณาค ดเล อก/ต ดส นผลการจ ดซ ้อจ ดจ้าง่แต ละโครงการ  
1.3.3่ประกาศเผยแพร ว ธีการค านวณราคากลางแต ละโครงการ  

  1.3.4่ประกาศเผยแพร รายช ่อผู้ที่มีคุณสมบ ต เบ ้องต้นในการซ ้อหร อจ้างแต ละโคร งการ 
1.3.5่ประกาศเผยแพร ผลการจ ดซ ้อจ ดจ้างแต ละโครงการ่พร้อมระ บุว ธีการจ ดซ ้อจ ดจ้าง 

และเหตุผลที่ใช้ในการต ดส นผลการจ ดซ ้อจ ดจ้าง 
 1.4่่ว เคราะห์ผลการจ ดซ ้อจ ดจ้าง่ด งนี้่  
  1.4.1 ให้มีการว เคราะห์ผลการจ ดซ ้อจ ดจ้าง่ประจ าปีงบประมาณ่พ .ศ. ๕๙ 
   1.4.2่ น าผลการว เคราะห์การจ ดซ ้อจ ดจ้าง่ประจ าปีงบประมาณ่พ .ศ่.2559่ มาใช้ในการ
ปร บปรุงการจ ดซ ้อจ ดจ้างในปีงบประมาณ่พ .ศ่.2560  
 
 
 
 1.5่ มีช องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน วยงาน่ด งนี้ 
   1.5.1่ มีหน วยประชาส มพ นธ์่ ณ่ส าน กงานของหน วยงาน 
   1.5.2่ มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว บไซต์ของหน วยงานหร อส ่ออ ่นๆ 
 1.6่ มีการด าเน นการเกี่ยวก บเร ่องร้องเรียนการปฏ บ ต งาน่การให้บร การของหน วยงาน่ด งนี้ 
   1.6.1่ มีการก าหนดช องทางการร้องเรียนและข ้นตอน่กระบวนการจ ดการเร ่องร้องเรียน 
   1.6.2่ มีการก าหนดหน วยงานหร อเจ้าหน้าที่ผู้ร บผ ดชอบเร ่องร้องเรียน 
   1.6.3่ มีระบบการตอบสนอง่หร อรายงานผลการด าเน นงานเกี่ยวก บเร ่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

1.6.4่่มีรายงานสรุปผลการด าเน นการเร ่องร้องเรียน่พร้อมระบุปัญหา่อุปสรรค่่่่่่  
และแนวทางแก้ไขและเผยแพร ให้สาธารณชนร บทราบ่ผ านเว บไซต์หร อส ่ออ ่น่ๆ 
 2ิ. มาตรการด้านความพร้อมรับผ ดชอบ 
  2.1่ผู้บร หาร่จะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ งน าหน วยงานให้มีการด าเน นงานด้วยความช ่อส ตย์สุจร ต่และ
พร้อมที่จะแสดงความร บผ ดชอบ่หากหน วยงานน ้นส งผลกระทบและเก ดความเสียหายต อส งคมโดยส วนรวม 

2.2่ผู้บร หาร่จะต้องสน บสนุนงบประมาณหร อการด าเน นการเพ ่อให้เก ดความโปร งใสและซ ่อส ตย์  
สุจร ตมากข้ึนในหน วยงาน 
2. ๓่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่จะต้องปฏ บ ต หน้าที่ด้วยความเต มใจ่เต มความสามารถ 
่มีความกระต อร อร้นมุ งผลส มฤทธ ์ของงาน 
๒ .๔่ผู้บร หาร่ ข้าราชการ่พน กงาน่จะต้องให้ความส าค ญก บการปฏ บ ต งานตามภารก จหน้าที่ 
ความร บผ ดชอบมากกว าส วนต ว 

2.5่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่จะต้องมีส วนในความร บผ ดชอบ่หากเก ดความเสียหายอ น  



 

เน ่องมาจากการปฏ บ ต งานที่ผ ดพลาดของตนเอง 
2.6่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่จะ ต้องเปิดโอกาสพร้อมร บฟังการว พากษ์่หร อต ชม่ 

จากประชาชน่ผู้ร บบร การ่ผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจร ตในการปฏ บัต งาน 

3.1่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ไม เรียกร บเง นหร อผลประโยชน์อ ่นใดเพ ่อแลกก บการให้บร การ  
หร อการอ านวยความสะดวก 

3.2่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ไม ใช้อ านาจหน้าที่่เพ ่อเอ ้อประโยชน์แก ตนเองและพวกพ้อง  
3.3่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ไม มีส วนเสียในส ญญา่โครงการ่หร อมีส มปทานใด่ๆ่ของ  

หน วยงาน 
  3.4่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ต้องไม มีความเกี่ยวข้องเช งอุปถ มภ์่หร อมี ผลประโยชน์ร วมก บ
คู ส ญญา่โครงการ่หร อส มปทานใด่ๆ่ 
  3.5่การด าเน นงาน่การอนุม ต ต าง่ๆ่จะต้องไม มีการรากแซงจากฝ่ายการเม องหร อผู้มีอ านาจเพ ่อ
ก อให้เก ดประโยชน์ก บกลุ มใดกลุ มหนึ่ง 
 2.มาตรการด้านวัฒนธรรมิคุณธรรมิภายในองค์กร 

4.1่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ จะต้องมีการถ ายทอดพฤต กรรมการท างานที่ดี่มีคุณธรรมและ 
ซ ่อส ตย์สุจร ตให้แก ก นอยู เสมอ 
 
 

4.2่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่เม ่อพบเห นการทุจร ตที่เก ดข้ึน่จะต้องไม เพ กเฉยและพร้อมที่  
จะด าเน นการตรวจสอบ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

4.3่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่จะต้อง ไม ทนและไม ยอมร บต อการกระท าการทุจร ตทุกรูปแบบ 
4.4่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่ต้องไม น าว สดุ่อุปกรณ์่และของใช้ในราชการไปใช้ส วนต ว  
4.5่ผู้บร หาร่ข้าราชการ่พน กงาน่จะต้องไม กระท าการใดๆ่ที่เป็นการเอ ้อประโยชน์ต อบุคล  

กลุ มใดกลุ มหนึ่ง 
4.6่ ให้มีการจ ดท าแผนป้องก นและปราบปรามการทุจร ต่ที่สามารถน าไปสู การปฏ บ ต ได้่อย างเป็น 
รูปธรรม่และสามารถย บย ้งการทุจร ตได้อย างมีประส ทธ ภาพ 

4.7่หน วยงานตรวจสอบภายใน่จะต้องด าเน นงานอย างมีอ สระ่ไม ถูกแทรกแซงจากผู้บร หารหร อ  
ผู้มีอ านาจ่และสามารถย บย ้งหร อป้องก นการทุจร ตได้อย างมีประส ทธ ภาพ 

4.8่ให้มีการด าเน นการเพ ่อป้องก นผลประโยชน์ท บซ้อน่ด งนี้  
4.8.1่ให้มีการว เคราะห์ความเสี่ยงก บการปฏ บ ต งานที่อาจเก ดผลประโยชน์ท บซ้อน  

   4.8.2่ ให้มีการจ ดท าคู ม อเกี่ยวก บการปฏ บ ต งานเพ ่อป้องก นผลประโยชน์ท บซ้อน 
4.8.3่ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน วยงาน่เพ ่อให้เก ดความรู้เร ่องการ 
ป้องก นผลประโยชน์ท บซ้อนแก เจ้าหน้าที่ 

่่่่่่่่่่4.8.4่ให้การปร บปรงุข ้นตอน่แนวทางการปฏ บ ต งาน่หร อระเบียบ่เพ ่อป้องก น  
ผลประโยชน์ท บซ้อน 
4.9 ให้มีการด าเน นการป้องก นและปราบปรามการทุจร ตในหน วยงาน่ด งนี้ 
4.9.1 ให้มีการว เคราะห์ผลการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การปฏ บ ต การป้องก นและ 
ปราบปรามการทุจร ต่ประจ าปีงบประมาณ่พ .ศ่.2559่ เพ ่อน ามาปร บแผนปฏ บ ต การป้องก นและปราบปราม 
การทุจร ตของปีงบประมาณ่พ .ศ่.25 ๖0 

4.9.2่ให้มีการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การป้ องก นและปราบปรามการทุจร ตประจ าปี 



 

งบประมาณ่พ .ศ่.2560  
4.10่ให้มีการรวมกลุ มเพ ่อตรวจสอบการบร หารงานในหน วยงาน่ด งนี้  

   4.10.1 ให้มีการรวมกลุ มของเจ้าหน้าที่ในหน วยงาน่เพ ่อการบร หารงานอย างโปร งใส 
   4.10.2่ให้มีก จกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปร บปรุงการบร ่ หารงานของหน วยงานให้มี
ความโปร งใสย ่งขึ้น 
 0ิ.มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

5.1่การค นเล อก่บรรจุ่แต งต ้ง่โยกย้าย่เล ่อนระด บ่การเล ่อนข ้นเง นเด อน่กาพ จารณา่ความดีความชอบ่หร อการให้
ส ทธ ประโยชน์ต าง่ๆ่ต้องไม ยึดโยงก บระบบอุปถ มภ์่หร อผลประโยชน์อ่ ่น่ๆ่แอบแฝง่ 

5.2่สร้างแรงจูงใจ่เพ ่อร กษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏ บ ต งานด้านความสามารถบนพ ้นฐานของความดี  
5.3่ให้มีการค ดเล อกผู้เข้าร บการฝึกอบรม่การส มมนา่การศึกษาดูงาน่การศึกษาดูงาน่การให้ทุนการศึกษาอย างเป็น

ธรรม 
5.4่การใช จ ายเง นงบประมาณ่ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น่คุ้มค้า่โปร งใส่และตรวจสอบได้ 

5.5่ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม่ไม เล อกปฏ บ ต ่ไม ส ่งงานในเร ่องส วนต ว  
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5.6่ให้ค าแนะน า่และร วมแก้ปัญหาในงานที่ได้ร บมอบหมายร วมก บผู้ใต้บ งค บบ ญชา  
5.7่ ให้มีการจ ดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์่เพ ่อสน บสนุนการปฏ บ ต งานให้มีความพร้อมอย างสม่ าเสมอ 
๕ .๘่ต้องปฏ บ ต งานตามระเบียบ่ข ้นตอน่อย างเคร งคร ด่เป็นมาตรฐาน่และยึดหล กความถูกต้อง่อย างสม่ าเสมอ  
5. ๙่ต้องปฏ บ ต งานโดยยึดหล กความเป็นธรรม่เท าเทียมก น 

5.10่ให้มีการ ปฏ บ ต งานตามคู ม อ่หร อมาตรฐานการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก่ด งนี้ 
  5.10.1่ ให้มีคู ม อหร อมาตรฐานการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก่ที่เป็นปัจจุบ น 

5.1๐.๒่ให้จ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งานตามคู ม อหร อมาตรฐานการปฏ บ ต งานตาม  
ภารก จหล ก่โดยต้องมีสาระส าค ญเกี่ยวก บผลผล ตและผลล พธ์ของการปฏ บ ต งาน่มีการเปรียบเทียบข ้นตอน่
กระบวนการปฏ บ ต งานที่ก าหนดไว้ในคู ม อก บการด าเน นงานที่เก ดข้ึนจร ง่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
ในการพ ฒนาปร บปรุงการปฏ บ ต งาน 

5.11่ให้มีการปฏ บ ต งาน่การบร การ่ตามภารก จหล กด้วยความเป็นธรรม่ด งนี้  
5.11.1่ให้มีการแสดงข ้นตอนการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก่และระยะเวลาที่ใช้ในการ  

ด าเน นการ่ให้ผู้ร บบร การหร อผู้มีส วนได้ส วนเสียทราบอย างช ดเจน 
5.11.2่จ ดให้มีระบบการป้องก นหร อการตรวจสอบ่เพ ่อป้องก นการละเว้นการปฏ บ ต  

หน้าที่ตามภารก จหล ก 
 6ิ. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

6.1่่ถ ายทอดประกาศนโยบาย่มาตรการ่เพ ่อพ ฒนาหน วยงานให้มีคุณธรรม่และความโปร งใสตามแนวทางการ
ประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐฉบ บนี้่ให้เจ้าหน้าที่ในส งก ดได้ร บทราบ 

่6.2่น าประกาศนโยบาย่มาตรการ่เพ ่อพ ฒนาหน วยงานให้มีคุณธรรม่และความโปร งใส่  
ตามแนวทางการประเม นคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ่ฉบ บนี้่เผยแพร ในเว บไซต์่่
wangkrai.localgov59.in.th และช องทางการส ่อสารหร อช องทางการประชาส มพ นธ์อ ่น่ๆ่ 
6.3 ให้ผู้บร หารแสดงเจตจ านงต อเจ้าหน้าที่ภายในหน วยงาน่ในคราวประชุมภายในหร อการ 



 

ประชุมประจ าเด อน่ในการที่จะบร หารงานด้วยความช ่อส ตย์่มีคุณธรรมจร ยธรรม่มีธรรมาภ บาล่มีความโปร งใส 



 

 
 
พระราชบ ญญ ต ข้อมู่ลข าวสารของราชการพ.ศ.2540 
 
ภายใต่้พระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการพ.ศ.2540มุ่ งเน่้นการประเม่ นความโปร่ งใสของหน วยงานของร ฐใน
3ม ต ค อม ต การเปิดเผยและการตรวจสอบได่้ม่ ต่ การบร่ หารจ่ ดการที่ ม่ีประส่ ทธ ภาพและม่ ต ่ของการด าเน่ นการตาม
พระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการพ.ศ.2540ในล่ กษณะของการจ่ ดเตร่ียมความพร่้อมด่้านข่้อมู่ลข่ าวสาร
เอกสารหล่ กฐานและระด่ บการปฏ่ บ่ ต่ งานที่ ม่ีประส่ ทธ่ ภาพซึง่จะเป่ นส่ วนทีส่น บสนุนให้หน วยงานภาคร ฐได้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข าวสารเพ่ ่อรองร่ บการประเม นผลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ตามมาตรฐานและต่ วชี้ว่ ดความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาคร่ ฐอ่ นจะส่ งให่้การพ่ ฒนาระบบบร่ หารราชการแผ่ นด่ นและ
การใช่้ส่ ทธ่ ตามพระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการพ.ศ.2540ของภาคร่ ฐและประชาชนเป่ นไปอย่ างม่ี
ประส่ ทธ่ ภาพและเก่ ดประส่ ทธ่ ผลตามเจตนารมณ่์ของกฎหมายและม่ีความสอดคล่้องก่ บนโยบายการบร ่หารของร ่ฐบาลที่
ต้องการส่ งเสร่ มให่้ประชาชนม่ีโอกาสได่้ร่ บรู่้ข่้อมูลข่ าวสารจากทางราชการและส ่อสาธารณะอ ่นได่้อย่ างกว่้างขวางถู่กต่้อง
เป่ นธรรมและรวดเร่ วมาตรฐานและต่ วชี้ว่ ดความโปร่ งใสหน่ วยงานภาคร ฐม่ีความส าค่ ญต่ อการบร่ หารจ่ ดการที่ ม่ี
คุ่ณค่ าและม่ีประส่ ทธ ภาพโดยเป่ นกระบวนการที่ หน่ วยงานภาคร่ ฐได้ด าเน นการเพ ่อยกระด บมาตรฐานการปฏ บ่ ต่ งาน
ด่้วยความซ ่อส่ ตย่์สุ่จร่ ตสามารถเป่ ดเผยและตรวจสอบได่้จากทุ่กฝ่ายรวมท ง้การให้การบร การแก่ ประชาชนบนพ ้นฐาน
ของความเท าเท่ียมและม่ีมาตรฐานเป่ นหนึ่งเด่ียวมาตรฐานและต่ วชี้ว่ ดความโปร่ งใสหน่ วยงานภาคร่ ฐที่ก าหนดภายใต้
พระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการพ.ศ.2540มีประโยชน์ท ้งต อภาคประชาชนและหน วยงานภาคร ฐด่ งนี้ 
 
ประโยชน์ต อภาคประชาชน 
 
1)ประชาชนได้ร บความสะดวกรวดเร วในการร บบร การด้านขอ้มูลข าวสารและกระบวนการท างานอ่ ่นๆจากเจ้าหน้าที่
และหน วยงานของร ฐ 
 
2)สามารถร บทราบและเข้าถ่ึงขอ้มูลข าวสารของราชการได่้อย างถูกต้องและรวดเร ว 
 
3)สามารถตรวจสอบขอ้มูลข าวสารและกระบวนการทำงานของหน วยงานภาคร ฐได้ 
 
4)มีความเข่้าใจและม่ีแนวปฏ บ ต เกี่ยวก บการจ ดการข่้อมูลส วนบุคคลและส งคม 
 
5)สามารถเข้าไปมีส วนร วมในการด าเน นการในก่ จกรรมต างๆของหน วยงานภาคร่ ฐโดยเฉพาะการใช้ช่ องทางผ านพ.ร.บ.
ข้อมูลข าวสารของราชการพ.ศ.2540 



 

ประโยชน์ต อหน วยงานภาคร ฐ 
 
1) ม่ีข่้อกำหนดและหล่ กเกณฑ่์ในการปฏ่ บ่ ต่ งานที่ก าหนด่ภายใต่้พระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 
 
2)ม่ีแนวทางในการบร่ หารจ่ ดการภายในองค่์กรทีส่อดคล่้องก่ บความโปร่ งใสทีแ่สดงให่้เห่ นถ่ึงข ้นตอนการด าเน นการ
ที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท่ ้งในเช งข้อมูลและกระบวนการ 
 
3)ม่ีหล่ กเกณฑ่์มาตรฐานต่ วชีว้่ ดแนวทางการประเม่ นผลและสามารถใช่้เกณฑ่์มาตรฐานและต วชี้ว ดด งกล าวเป็นต ว
แบบในการประเม นตนเองภายใต้พระราชบ ญญ ต ข้อมูลข าวสารของราชการพ.ศ.2540 
 
4)หน่ วยงานภาคร่ ฐสามารถใช่้เกณฑ่์มาตรฐานและต่ วชี่้ว่ ดความโปร่ งใสเป่ นแบบประเม่ นเพ่ ่ อเตร่ียมความพร่้อมในการ
รองร่ บการตรวจประเม่ นของหน่ วยงานที่ม่ีอ านาจหน่้าที่ในการตรวจประเม นตามกฎหมายหร อเพ่ ่อก จการอ ่น 
 
5)ได่้ส่ งเสร่ มให่้ประชาชนม่ีโอกาสได่้ร่ บรู่้ข่้อมู่ลข่ าวสารจากทางราชการและสามารถพ่ ฒนาระบบกลไกในการบร่ หาร
จ่ ดการที่ ม่ีประส่ ทธ ภาพถู่กต่้องเป่ นธรรมและรวดเร่ วมาตรฐานและต่ วชี้ว ดความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาคร่ ฐ
ประกอบด่้วยเกณฑ่์มาตรฐานม่ีความครอบคลุ่มแนวค่ ดและกระบวนการปฏ บ่ ต่ งานที่ แสดงถ่ึงความโปร่ งใสของ
หน่ วยงานภาคร่ ฐโดยเฉพาะการเป่ ดเผยข่้อมู่ลข ่าวสารการม่ีส่ วนร่ วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้
อ านาจร ฐของภาคประชาชนและหน วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร งใส 
 
การส งเสร่ มให่้ภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในข ้นตอนและกระบวนการบร่ หารจ่ ดการของภาคร่ ฐโดยมีต วช่ี้ว ดมาตรฐาน
ความโปร งใสด้านการบร หารงาน5ประการได้แก่  
 
1.การจ ดท าและเผยแพร โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน วยงาน 
 
2.การจ ดท าว ส ยท ศน์พ่ นธก จและแผนปฏ บ ต การประจ าปีของหน วยงาน 
 
3.การก าหนดหล กเกณฑ์และข่ ้นตอนการปฏ่ บ ต งานของหน วยงาน 
 
4.การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าปี 
 
5.การส่ งเสร่ มการม่ีส่ วนร่ วมของประชาชนในการบร่ หารจ่ ดการของหน่ วยงานมาตรฐานและต วชี้ว ดความโปร งใส
ด้านการให้บร การแก่ ประชาชน 
 
มาตรฐานความโปร งใสด้านการให้บร การแก่ ประชาชนเป่ นมาตรฐานเกีย่วก่ บการปฏ บ่ ต่ หน่้าทีข่องหน่ วยงานภาคร่ ฐที่
สะท่้อนให่้เห่ นถ่ึงการท าหน่้าทีโ่ดยความซืิ่อสิัตยิ์สิุจริ ตไมิ่มิีการเลิือกปฏิ บิัติ และการขจิัดขิ้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม
โดยเป็นการก าหนดหลิักเกณฑิ์และขัน้ตอนการใหิ้บริ การการเลิือกใชิ้ชิ่องทางการใหิ้บริ การรวมไปถิึงการประเม ิน
ความพิึงพอใจของประชาชนโดยมีต่ วชี้ว ดมาตรฐานความโปร่ งใสด่้านการให่้บร่ การแก ประชาชน6ประการได้แก่  
 
1.การก าหนดหล กเกณฑ์และข่ ้นตอนในการให้บร การแก ประชาชน 



 

2.การให้บร การตามหล กเกณฑ่์และข่ ้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่ ม่ีการเล อกปฏ บ ต  
3.การเล อกใช้ช่ องทางการให้บร การที่เหมาะสมก บการให้บร การ 
4.การจ ดให้มีช องทางและกลไกในการแก่้ไขป่ ญหาเร ่ องร้องเรียนของประชาชน 
5.การประเม นผลความพ่ึงพอใจของประชาชนผู้ร บบร การ 



 

6.การจ ดท าระบบข้อมูลทางสถ ต และสรุปผลการให้บร การแก่ ประชาชนซึ่งเป็นการสะท่้อนให่้เห่ นถ่ึงเป่ ดเผยการ
ตรวจสอบได่้และการส่ งเสร่ มการเข่้าถ่ึงข่้อมู่ลข่ าวสารของ 
ราชการและการตรวจสอบการใช้อ านาจร ฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบ่ ญญ่ ต่ ข่้อมู่ลข่ าวสารของ 
ราชการพ.ศ.2540 
 
การประเม่ นการประเม่ นความสมบู่รณ่์ของข ้นตอนและการปฏ่ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานโดยพ่ จารณาจากระด ่บความ
สมบู่รณ่์ของข่้อมู่ลข่ าวสารและข ่้นตอนการด าเน่ นการของหน่ วยงานภาคร่ ฐในเช่ งคุ่ณภาพที่มีความก่้าวหน่้าใน
ด่้านข่้อมู่ลข่ าวสารหล่ กฐานและความสามารถในการปฏ่ บ่ ต่ งานที่ ม่ีคุ่ณภาพมาตรฐานและประส ทธ ภาพที่เพ่ ่มข่ึ้น 
 
การปฏ่ บ่ ต่ งานที่ ม่ีมาตรฐานและประส่ ทธ่ ภาพที่ เพ่ ่ มขึ้นโดยม่ีการว่ ดค่ าของความสมบู่รณ่์ของกระบวนการและ
ข ่้นตอนการปฏ่ บ่ ต่ งานม่ีมาตรฐานความโปร่ งใสด่้านการต่ ดตามและประเม่ นผลเป่ นมาตรฐานเกี่ยวก บการเป่ ดเผยให่้
เห่ นถ่ึงระบบการต่ ดตามและประเม่ นผลที่ ม่ีประส่ ทธ ภาพโดยเป่ นการก าหนดหล่ กเกณฑ่์และต วชี้ว ดส าหร บการ
ประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน่ วยงานการพ่ ฒนาระบบการประก นคุณภาพภายในของหน่ วยงานการจ ดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบท ้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอ่ สระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก บการต ดตามและประเม นผลและการ
ส งเสร มการมีส วนร วมของประชาชนในการต ดตามและประเม่ นผลการท างานของหน่ วยงานภาคร ฐโดยมีต วช่ี้ว ด
มาตรฐานความโปร งใส 
ด้านการต ดตามและประเม่ นผล5ประการได้แก  
1.การจ ดท าหล กเกณฑ์และต วช่ี้ว ดการต ดตามประเม่ นผลการปฏ่ บ ต งานของหน วยงาน 
2.การจ ดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน(InternalAudit)ที่เหมาะสม 
3.การจ่ ดให่้ม่ีระบบและกลไกการปฏ่ บ่ ต่ การเพ่ ่อรองร่ บการตรวจประเม่ นจากหน่ วยงานภายนอก(ExternalAudit)ที่
เป็นอ สระ 
4.การส่ งเสร่ มการม่ีส่ วนร่ วมของประชาชนในการต่ ดตามและประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานของ 
หน วยงาน  

 
5.การรายงานผลการประเม่ นการปฏ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานตามแผนปฏ บ่ ต่ การประจ าป่ีมาตรฐาน 

ความโปร งใสด้านการเปิดเผยและการเข่้าถ่ึงข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการเป่ นมาตรฐานในการเป่ ดเผยและการส่ งเสร่ ม 
ส่ ทธ่ การเข่้าถ่ึงการร่ บรู้ข่้อมู่ลข่ าวสารของราชการการจ่ ดระบบและช่ องทางการเข่้าถ่ึงข่้อมู่ลข่ าวสารการพ่ ฒนา
ศ่ กยภาพของระบบข่้อมู่ลข่ าวสารเพ่ ่ อการบร ่หารความโปร่ งใสและการจ่ ดการความรู่้ของหน่ วยงานซึ่ งเป่ นไปตาม
พระราชบ ญญ ต ข้อมูลข าวสารของราชการพ.ศ.2540 
กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเคร ่องม อในการต ดตามและประเม นผลว ธีการประเม่ นพ่ จารณาจากการปฏ่ บ่ ต่ การตาม
แผนปฏ่ บ่ ต่ การประจ าป่ีของหน่ วยงานที่ ม่ีความสอดคล่้องก่ บแผนงานงบประมาณความร่ บผ่ ดชอบและระยะเวลา
ตามที่ก าหนดไว่้ในแผนปฏ่ บ่ ต่ การประจ าปี่และพ่ จารณาผลการปฏ บ่ ต การของหน่ วยงาน่่่่เกณฑ์มาตรฐานการประเม่ น 
 
1.มีการก าหนดหน่้าทีแ่ละความร่ บผ่ ดชอบของบุ่คคลและส่ วนงานภายในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข่้องก่ บการปฏ บ ต หน้าที่ตาม
แผนปฏ่ บ ต การประจ าปี 
 
2. ม่ีการปฏ่ บ่ ต่ หน่้าทีต่ามแผนปฏ่ บ่ ต่ การประจ าป่ีภายใต่้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว่้ในแผนปฏ บ ต การ
ประจ าปี 



 

3.ม่ีการประเม่ นการปฏ บ่ ต่ หน่้าที่ ของแต่ ละส่ วนงานภายในหน่ วยงานโดยพ่ จารณาจากผลการน า
แผนปฏ บ ต การประจ าปีของหน วยงานไปปฏ บ ต ในแต ละช วงเวลา 

 

หล กเกณฑ่์ในการปฏ่ บ ต ของหน วยงานหมายถึงการที่บุคลากรและหน วยงานได่้ม่ีการให่้บร่ การแก 
ประชาชนตามหล กเกณฑ่์และข่ ้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม มีการเล่ อกปฏ บ่ ต ซึ่งเป่ นการให่้บร่ การตามแนวทางและระบบที่ 
หลากหลาย่ เช่ น่ การบร่ การตามล าด่ บก ่อน-หล่ งหร่ อการให่้การบร่ การทีเ่หมาะสมก่ บภารก่ จและอ านาจหน่้าทีข่อง
หน่ วยงานเป่ นต่้นท ้งนี้เพ่ ่อเป่ นการอ านวยความสะดวกรวดเร่ วประหย่ ด่และถู่กต่้องแก่ ประชาชนผู่้มาร่ บบร การ 

 

วิ ธีการประเมิ น 

จากการให่้บร่ การตามหล่ กเกณฑ่์และข ้นตอนที่หน่ วยงานก าหนดไว้ว าม่ีหร่ อไม ม่ีการ
ให่้บร่ การตาม 
หล่ กเกณฑ่์และข ้นตอนทีก่ าหนดไว่้หร่ อไม อย่ างไรและพ่ จารณาจากความหลากหลายในการ

ให่้บร่ การแก่ ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเม่ น 
1.มีการให้การบร การตามหล กเกณฑ์และข่ ้นตอนที่ก าหนดไว้ 
2.มีการให้การบร การภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.มีการให้บร การเรียงตามล าด บก อน-หล ง 

การทีห่น่ วยงานได่้ม่ีการก าหนดและด าเน่ นการเพ่ ่อพ่ ฒนาระบบการให่้คุ่ณให่้โทษ
และการจ่ ดท า 
ก จกรรมการเสร มสร้างขว ญและก าล่ งใจในการปฏ บ่ ต่ งานของบุ่คลากรภายในหน่ วยงานโดยเป่ นการ

ก าหนดรู่ปแบบและเกณฑ่์มาตรฐานในการพ่ จารณาให่้โทษแก่ บุ่คลากรที่กระท าความผ่ ดตามกฎระเบ่ียบของ
ราชการและจร่ ยธรรมของหน่ วยงานรวมท ้งการสน่ บสนุ่นและให่้รางว ลแก บุ่คลากรที่มีความขย่ นหม ่นเพ่ียรในการปฏ บ่ ต 
หน่้าที่ท ้งนี้เพ่ ่อเป่ นการส่ งเสร่ มให่้บุ่คลากรม่ีขว ญและก าล่ งใจในการปฏ บ่ ต่ งานด่้วยความโปร่ งใสและยุ่ต่ ธรรมว่ ธกีาร
ประเม่ นพ่ จารณาจากการก าหนดและด าเน่ นการเพ่ ่อพ่ ฒนาระบบการให้คุ่ณ่ ให่้โทษ่ และการสร่้างขว่ ญก าล่ งใจ
แก บุ่คลากรในหน วยงานและพ่ จารณาจากข ้นตอนและกระบวนการพ ฒนาระบบการ่ ให้คุณ/ให้โทษแก่ บุคลากรใน
หน วยงาน 

ส าหร่ บการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานในภาพรวมเพ่ ่อให่้ม่ีการต่ ดตามประเม่ นผล
การปฏ่ บ่ ต่ งานของบุ่คลากรภายในหน่ วยงานและเพ่ ่อพ่ ฒนาระบบการต่ ดตามและประเม่ นผลของหน่ วยงานโดยม่ี
การก าหนดหล กเกณฑ่์และต วช่ี้ว ดที่สะท้อนให้เห นประส ทธ ภาพ/ผลส่ มฤทธ ์ในการปฏ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานรวมท ้งม่ี
การก าหนดว่ ธ่ีการประเม่ นผลตามหล่ กเกณฑ่์และต่ วชี้ว่ ดที่ก าหนดไว่้และม่ีการเผยแพร หล่ กเกณฑ่์ต่ วชี้ว่ ดและ
ว่ ธ่ีการประเม ่นให้บุคลากร/สาธารณชนได้ร บทราบ 

การจ ดท ารายงานผลการต ดตามประเม่ นผลการท างานของหน วยงานเกณฑ่์
มาตรฐานการประเม น 
1.ม่ีการจ่ ดแผนงานก่ จกรรม/โครงการส่ งเสร่ มการม่ีส่ วนร่ วมของประชาชนในการต่ ดตามและ

ประเม่ นผลการท างานของหน วยงานเช่ นการจ ดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
2.มีการแต งต ้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนเพ่ ่อส่ งเสร่ มการม่ีส่ วนร่ วมของ

ประชาชนใน 
การต ดตามและประเม นผลการ

ท างานขอหน วยงาน 
ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร ผลการประเม นผลการปฏ บ่ ต งานของหน่ วยงานให่้เป่ นที่ร่ บทราบ



 

โดยท ว่ไปว่ ธ่ีการประเม่ นพ่ จารณาจากการจ่ ดท ารายงานการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานตาม
แผนปฏ บ ต การประจ าปีของหน วยงาน 

1.พ่ จารณาจากช องทางในการเผยแพร ผลการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ งานของหน่ วยงานการจ่ ดท า
รายงานผลการประเม นการด าเน นการตามแผนปฏ่ บ ต การประจ าปีพร้อมท ้งว เคราะห์ปัญหาอุ่ปสรรคในการ
ด าเน่ นการตามแผนการปฏ บ ต การประจ าปี 



 

2.มีการเผยแพร ผลการประเม นการปฏ บ่ ต่ งานตามแผนปฏ บ่ ต่ การประจ าป่ีให่้เป่ นที่ ร่ บรู่้ของบุ่คคล
ท ง้ภายในและภายนอกหน่ วยงานทีศู่่นย่์ข่้อมู่ลข ่าวสารของหน่ วยงานและทางเว่ บไซต่์ของหน่ วยงานหล่ กฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

 

มาตรการควบคุมการปฏ บตั งาน 

การควบคุมิ หมายถ่ึง่ กระบวนการทีก่ระท าให่้ม ่ นใจว่ าการปฏ บ่ ต่ งานได่้ด าเน่ นการไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หร่ อถ่้าจะให่้ความหมายที่ ชี้ให่้เห่ นถ่ึงบทบาทของผู่้ควบคุ่มช่ ดเจนขึน้ก ่หมายถ่ึง่ การบ่ งค่ บให่้ก่ จกรรม
ต่ างๆเป่ นไปตามแผนทีก่ าหนดจากความหมายด่ งกล่ าวจะเห่ นได่้ว่ าเม ่ อม่ีการศ่ึกษาผลการปฏ่ บ่ ต่ งานตามแผน
ปรากฏว่ าไม เป็นไปตามท ศทาง่ กรอบหร อข้อก าหนดที่วางไว้ผู้ควบคุมหร อผู้บร หารจะต่้องด าเน่ นการอย่ างหนึ่งจะ
แก่้ไขปร บปรุงให้การปฏ บ ต งานเป็นไปตามแผนด งกล าวม ฉะน ้นแล้วแผนก จะไม บรรลุว ตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 

 

การควบคุมอาจแบง่ตามลักษณะของส ิ่งทิี่ถูกควบคุมออกเปน็5ประเภทด้วยกนัคือ 
 

1.การควบคุ่มผลการปฏ บ่ ต่ งาน(ProductControl)เป่ นการควบคุ่มผลผล่ ตของโครงการเพ่ ่อจ่ ดการ
ให่้โครงการผล่ ตได่้ปร่ มาณตามที่ก าหนดไว้ในแผนเร่ียกว าการควบคุ่มปร่ มาณ(QuantityControl)และควบคุมให้ผล
ผล ตที่ได้มีล กษณะและคุ่ณสมบ ต ตามท่ี่ก าหนดไว้เรียกว าการควบคุ่มคุ่ณภาพ(QualityControl)การควบคุ่มในข่้อนี้
รวมถ่ึงการควบคุ่มเวลาของโครงการด่้วยค่ อการควบคุ่มให่้โครงการสามารถผล่ ตผลงานได่้ปร่ มาณและคุ่ณภาพตาม
ช วงเวลาทีก่ าหนดไว้ 

2.การควบคุ่มบุ่คลากร(PersonalofStaffControl)เป่ นการควบคุ่มพฤต่ กรรมการปฏ บ่ ต่ งานของ
เจ่้าหน่้าทีท่ีป่ฏ่ บ่ ต่ งานโครงการโดยควบคุ่มให่้ปฏ่ บ่ ต่ งานตามว่ ธ่ีทีก่ าหนดไว่้และให่้เป่ นไปตามก าหนดการ
โครงการ่ ควบคุมและบ ารุงขว ญพน กงานความประพฤต ่ ความส านึกในหน้าที่และความร บผ ดชอบตลอดจนควบคุม่่่่
ด้านความปลอดภ ยของพน กงานด้วย 

3.การควบคุมดา้นการเง่ น(FinancialControl)ได่้แก การควบคุ่มการใช้จ่ าย(Cost-Control)การ
ควบคุ่มทางด่้านงบประมาณ(BudgetControl)ตลอดจนการควบคุ่มทางด่้านบ่ ญชีต่ างๆท ่้งนี่้เพ่ ่อให่้โครงการเสีย
ค าใช้จ ายต่ าสุดและม่ีเหตุผลเป็นไปด้วยความบร สุทธ่ ์ยุต ธรรม 

4.การควบคุ่มทร่ พยากรทางกายภาพ(ControlofPhysicalResources)ได่้แก การควบคุ่มการใช้จ าย
ทร พยากรประเภทว สดุอุ่ปกรณเ์คร ่ องม่ ออาคารและที่ ด่ นตลอดจนแรงงานในการเป่ นป่ จจ่ ยน าเข่้าของโครงการเพ ่อให้
เก ดการประหย ดในการใช้ทร่ พยากรด งกล าว 

5.การควบคุ่มเทคน่ คว ธีการปฏ บ่ ต่ งาน(ControlofTechniquesorProcedure)ได่้แก การควบคุม
ก าก บดแูลเทคน คและว ธ่ีการปฏ บ ต งานให้ถูกต้องตามหล่ กว ชาที่ ก าหนดไว้ส าหร่ บการปฏ บ่ ต่ งานประเภทน ้นๆโดย
จะต่้องควบคุ่มท ง้เทคน่ คว่ ธ่ีที่ มองเห่ นและเข่้าใจง่ ายเช่ น่ โครงการพ่ ฒนาส่ งคมว่ ฒนธรรมการส่ งเสร่ มประชาธ่ ปไตย
หร อโครงการพ่ ฒนาชนบทเป็นต้น 

 

ความส าคัญของการต ดตามและการควบคุม 
 

ความส าค ญความจ าเป่ นและประโยชน่์ของการต่ ดตามและการควบคุ่มน ้นอาจ
พ่ จารณาได่้จาก 
ป

ระเด นต อไปนี้ 

 
 

1.เพ่ ่อให่้แผนบรรลุ่เป่้าหมายและว ตถุ่ประสงค่์ที่ ต ้งไว้ประโยชน่์ในข่้อนี้น่ บว าเป่ น



 

ว ตถุ่ประสงค่์ที่ 
ส าค่ ญทีสุ่่ดของการต่ ดตามและการควบคุ่มโครงการท ง้นี้เพราะว่ ตถุ่ประสงค่์และเป่้าหมายถ่ อเป่ น

ห่ วใจส าค่ ญของโครงการหากไม ม่ีการยึดเป้าหมายและว ตถุประสงค์เป็นหล กแล้วเราก่ ไม ทราบว าจะท าโครงการนี้ไป
ท าไมเม อ่เป่ น 



 

เช นนี้การต ดตามและควบคุมการปฏ่ บ ต งานต างๆทีจ่ะช วยประค่ บประคองให่้โครงการบรรลุ่ส ่งที่
มุ่ งหว งด่ งกล่ าวจ่ึงถ อเป็นก จกรรมที่ส าค ญย ่งของผู้บร หารโครงการ 

 

2.ช วยประหย ดเวลาและค าใช้จ ายผู่้บร หารที่ดีจะต้องควบคุ่มเวลาและค่ าใช จ่ ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคน่ คว ธ่ีการปฏ่ บ่ ต่ ที่ ม่ีประส่ ทธ ภาพให่้ซึ่ งจะสามารถลดเวลาและค่ าใช่้จ่ ายของโครงการลงไป
ได่้มากท าให้สามารถน าทร พยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์ก บโครงการอ่ ่นหร อเพ่ ่อว ตถุประสงคอ์่ ่นๆได้ 

 

3.ช วยกระตุ่้นจู่งใจ่ ่ และสร่้างขว ญก าล่ งใจให่้ผู่้ปฏ บ่ ต่ งานการต่ ดตามควบคุ่มน ้นไม่ ใช เป่ นการ
จ บผ ดเพ่ ่อลงโทษแต เป็นการแนะน าช วยเหล่ อโดยค านึงถ่ึงผลส าเร จของโครงการเป็นส าค ญ่เพราะฉะน ้นผู่้น่ เทศงาน
และผู่้ควบคุ่มงานที่ ด่ีม่ กจะได่้ร่ บการต่้อนร่ บจากผู่้ปฏ บ่ ต่ งานท าให่้ผู่้ปฏ บ่ ต่ งานรู่้ส่ึกกระต่ อร่ อร่้นเพราะม่ีพ่ี่เลี่้ยงมา
ช วยแนะน าช่ วยเหล่ ออ่ีกแรงหนึ่ง่ขว ญก าล งใจที่จะปฏ บ ต งานต อสู้ก่ บปัญหาอุปสรรคต างๆก จะมีมากข่ึ้น 

 

4.ช วยป้องก่ นและความเส่ียหายรุ่นแรงที่อาจจะเก่ ดขึน้ได้โครงการบางโครงการถ่้าม่ีการควบคุ่ม
ไม่ ด่ีพออาจเป่ นสาเหตุ่ให่้เก่ ดความเส่ียหายใหญ่ หลวงได้และหากพบความเส่ียน ้นแต่ ต่้นล่ กษณะของเหตุ่การณ่์
ที่เรียกว า"สายเก นแก่้"ก จะไม เก่ ดขึ้น 

 

5.ท าให่้พบป่ ญหาที่อาจเก่ ดขึ้นเน ่องมาจากโครงการน ้น่ท ้งนี้ในขณะทีท่ าการต่ ดตามและควบคุ่ม
น ้นผู่้บร หารจะมองเห นปัญหาอ่ นเป็นผลกระทบต างๆของโครงการหลายประการ่ จ่ึงจะสามารถจ่ ดหามาตรการใน
การปอ้งก ่นแก้ไขได้อย างถกูต้องเช นโครงการสร้างถนนเข่้าไปในถ่ ่นทุ่รก่ นดาร่ อาจก่ อให่้เก่ ดป่ ญหาการล่ กลอบต่ ด
ไม้เถ่ ่อนโดยใช้ถนนสายน ้นเป็นเส้นทางขนส งเป็นต้น 

 

6.ช วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได่้เห่ นเป่้าหมายว ตถุ่ประสงค่์หร่ อมาตรฐานของงานได่้ช ดเจนขึน้โดย
ปกต โครงการต างๆม กจะก าหนดว ตถุประสงค์หร อเป้าหมายไว้อย างหลวมๆหร อใช้ค าท่ี่ค อนข้างจะเป่ นนามธรรมสู่ง
เช น่ ค าว่ าพ่ ฒนาขยายปร่ บปรุ่งกระตุ่้น่ ยกระด่ บฯลฯซึ่งท าให่้ผู่้ปฏ่ บ่ ต่ งาน่ หร่ อแม่้กระท ง้ผู่้บร่ หารมองไม เห่ น
เป่้าหมายได่้ช่ ดเจนไม่ อาจปฏ่ บ่ ต่ งานให่้บรรลุ่เป่้าหมายทีถู่่กต่้องได้่ เม อ่ม่ีการต่ ดตามและควบคุ่มโครงการ
จะต่้องม่ีการท าให่้ว่ ตถุ่ประสงค่์และเป่้าหมายรวมท ง้มาตรฐานต่ างๆช ดเจนขึ้นเพ่ ่อจะได่้สามารถเปร่ียบเท่ียบและ
ท าการควบคุมได้ 

 

กล่ าวโดยสรุ่ปได่้ว่ าการต่ ดตามและการควบคุ่มเป่ นเคร ่ องม่ อส าค ่ญของกระบวนการบร่ หาร
และกระบวนการวางแผนท าให้การด าเน่ นการเป่ นไปตามว ตถุ่ประสงค์นโยบายที่ก าหนดไว้การต่ ดตามและการ
ควบคุ่มน ้นเป่ นก่ จกรรมทีเ่กีย่วเน ่องก่ นม่ กจะใช้ควบคู่ ก่ นไม่ ได่้ม่ีการแยกก่ นอย่ างอ่ สระ่ กล่ าวค่ อเม อ่ม่ีการต่ ดตามดู่
ผลการท างานว่ าเป่ นอย่ างไรแล่้ว่ ก่ ต่้องม่ีการควบคุ่มเพ่ ่ อปร่ บปรุ่งปฏ่ บ่ ต่ งานด่ งกล่ าวให่้ไปสู่ ท่ ศทางที่ ต่้องการและ
ในทางกล่ บก่ นใครหร่ อหน่ วยงานใดก่ ตามทีจ่ะท าหน้าที่ควบคุ่มก่ ต่้องม่ีการต่ ดตามก่ อนเสมอม่ ฉะน ้นก่ ไม่ สามารถ
ควบคุ่มอะไรได้ 

 
 
 


