คํานํา
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
และพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการเขาไปแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชน
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16
ทั้งนี้ ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล คือ การพัฒ นาทองถิ่นของเทศบาล เปนการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ของเทศบาลตําบลสันทราย โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณได
จํ าเป น ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อของชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ให เกิ ด ความตระหนั กร ว มกั น แก ไขป ญ หาและความเข าใจใน
แนวทางแกไขป ญหากันอยางจริงจัง และเน นใหคนเป นศูนยกลางของการพั ฒ นาในทุกกลุมทุ กวัยของประชากร
นอกจากนี้ ยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนในดานการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะ
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้น จะเนน
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบล
สั น ทรายขึ้ น เพื่ อ ให พ นั กงานและพนั กงานจ างของเทศบาลตํ าบลสั น ทราย มี ห ลั กการและแนวทางปฏิ บั ติ งาน
เพื่อเปนเครื่องกํากับ ความประพฤติของตนในการปฏิบั ติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ถูกตองตามระเบี ยบ
อยางเครงครัด
จึ ง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะอํ า นวยประโยชน ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ตามสมควร และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป
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หลักการและเหตุผล

บทที่ 1
บทนํา

จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที1่ 3 พ.ศ. 2552 สวนที่ 3
เรื่อง อํ านาจหน าที่ ของเทศบาลตําบล มาตรา 50 เทศบาลตําบลมี อํานาจหน าที่ในการพั ฒ นาตําบล ทั้ งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาลตําบล
1. จัดใหมีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา
2. ใหมีโรงฆาสัตว
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6. ใหมีและบํารุงสถาน
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร
ตามบทบาทภารกิ จ ของส ว นท อ งถิ่ น ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีบ ริห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสันทราย มีเปาประสงคในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการ
นั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
 มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

๑

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ
องค การโดยสมบู รณ อยู ห รื อไม เพราะจากสภาพการเปลี่ ย นแปลงต าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น อาจทํ าให ห น วยงานต องให
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแตละ
งานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพื่อใชมาตรฐาน
การทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชั ด แจ งว า การทํ างานในจุ ด นั้ น ๆ ผู บั งคั บ บั ญ ชาจะวั ด ความสํ าเร็จ ของการทํ างานในเรื่อ งใดบ าง ซึ่ งย อ มทํ าให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสง ผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่แนนอนเดิ่นชัด
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําใหหนวยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของหนวยงาน
17. เปนการศึกษาและเตรียมการในการขยายงานของหนวยงาน
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ
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ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มตี อผูปฏิบัตงิ าน

1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามารปรับปรุงงานได
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น
12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย
13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น
20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ

ความหมายเทศบาลตําบล
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่ วไปเทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเป น
สุขาภิบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะท องถิ่น ขึ้นเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ มเติมถึง ฉบับ ที่ 13
พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบ
ดวยสมาชิกจํานวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล
รูปแบบองคการ

เทศบาลตําบล ประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
1. สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมี
สิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตเทศบาลตําบลนั้น
2. เทศบาลตํ าบลมี น ายกเทศมนตรี หนึ่ งคน ซึ่ งมาจากการเลื อ กตั้ งผู บ ริ ห ารท องถิ่ น โดยตรง
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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การบริหาร

กํ าหนดให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารเทศบาล ประกอบด ว ยนายกเทศมนตรี ห นึ่ งคน และให
นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน ซึ่งเรียกวา ผูบริหารของเทศบาลหรือผูบริหารทองถิ่น

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
พ.ศ. 2552)

เทศบาลตําบลมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13
1. มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 50 ดังนี้
(๑.1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(1.2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(1.3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1.4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(1.5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(1.6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(1.7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของทองถิ่น
(1.9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
2. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 ดังนี้
(2.๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา
(2.๒) ใหมีโรงฆาสัตว
(2.๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(2.๔) ใหมีสุสานและฌาปณสถาน
(2.๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(2.๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(2.๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(2.๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(2.๙) เทศพาณิชย

อํานาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ

๔

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14.การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
๓๑ กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 3 เรื่องหนาที่ของเทศบาล
ตําบล มาตรา 50 กําหนดให "เทศบาลตําบลมีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม" ซึ่ งถือได วา เป น กรอบภาระหน าที่ ห ลักของเทศบาล เมื่ อพิ จารณาตามบทบั ญ ญั ติ รัฐ ธรรมนู ญ แห ง
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองท องถิ่น มาตรา 289 บัญญั ติวา "องคกรปกครองสวนท องถิ่น
ยอมมีห นาที่ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิปญญาท องถิ่น หรือวัฒ นธรรมอันดีของทองถิ่น" และ "องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ตน เพื่อการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย
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ดังนั้น กรอบภาระหนาที่ของเทศบาล จึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริมอาชีพ
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม การศึ ก ษาอบรม ศิ ล ปะจารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และอื่ น ๆ ) ซึ่ ง ปรากฏอยู ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาที่ที่ตองทํา และอาจทํา
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของตําบล
...............................................................

1. สภาพทั่วไป
๑. ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลสันทราย
สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะหางจากอําเภอ )
ตําบลสันทราย ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหมตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 โดยมี
ระยะทางหางจากจังหวัดเชียงใหม 143 กิโลเมตร อยูทิศใตของอําเภอฝาง หางจากตัวอําเภอฝาง ระยะทาง 7
กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 512 เมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ เทศบาลตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ติดตอกับ ตําบลแมคะ และตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ติดตอกับ ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ติดตอกับ ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1.2 เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร )
ตําบลสันทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 36,375 ไร หรือประมาณ 58.2 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ภูเขา พื้นที่โลง และที่สาธารณะ
จํานวน 12,404 ไร
พื้นที่การเกษตร
จํานวน 22,068 ไร
พื้นที่อยูอาศัย
จํานวน 1,903 ไร
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ ( บริเวณที่ราบเชิงเขามีบางแตเปนสวนนอย )มีจํานวนนอย พื้นที่สวน
ใหญใชในการเกษตร มีแมน้ําฝาง ลําน้ําแมมาว ลําน้ําหวยงู นอกจากนี้ยังมี ลําหวยเล็กๆ อยูหลายแหงซึ่งจะมีน้ําใช
เฉพาะในฤดูฝน และสวนใหญในฤดูแลงน้ําจะแหง
1.4 ภูมิอากาศ
ตําบลสันทราย มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแต มีนาคม – พฤษภาคม อากาศคอนขางรอน บางครั้งวัดไดถึง 29 - 40 องศา
เซลเซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต มิถุนายน – ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยตอปประมาณ
1.4 - 7 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ตุลาคม – กุมภาพันธ จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณบนพื้นที่สูง
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 2 - 10 องศาเซลเซียส
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1.5 สภาพแวดลอม
แหลงน้ํา
-ลําน้ํา
-สระน้ํา
-หนองน้ํา
-บอน้ําตื้น
-บอบาดาล
-ฝาย
-ลําเหมือง
ประปา

3 สาย
2 แหง
21 แหง
1,464 แหง
22 แหง
11 สาย
11 สาย

- ระบบประปาหมูบาน 11 หมูบาน
- ระบบประปาภูมิภาค 6 หมูบาน

สภาพถนน

คอนกรีต จํานวน 125 สาย ระยะทาง 24.347 กม.
ลาดยาง จํานวน 21 สาย ระยะทาง 29.562 กม.
ลูกรัง จํานวน 55 สาย ระยะทาง 19.233 กม.
หินคลุก จํานวน 27 สาย ระยะทาง 5.787 กม.

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
- สภาพของดินสวนใหญเปนดินรวน เหมาะสําหรับการทําไร ทําสวนโดยเฉพาะกระเทียม และมันฝรั่ง
สภาพของดินที่อยูในพื้นที่เปนที่ลาดถึงลาดชันเวลาฝนตก
ทําใหมีการชะลางหนาดินทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาดิน
ทรัพยากรน้ํา
- พื้นที่สวนใหญมีน้ําตามธรรมชาติ มีลําหวยเล็กๆ อยูหลายแหง ลําหวยเหลานี้จะมีน้ําเฉพาะในชวงฤดูฝน
ดังนั้นในฤดูแลวจะทําใหพื้นที่บางแหงขาดแคลนน้ํา
ทรัพยากรปาไม
- พื้นที่เกือบรอยละ 8 เปนปาชุมชน
ขอมูลดานการเกษตรและเศรษฐกิจ
อาชีพ

ประชากรสวนใหญในพื้นที่มีอาชีพทํานา ทําไร
- พื้นที่ทํานา 7,222 ไร
- พื้นที่ทําสวน 6,300 ไร
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พื้นที่สวนที่สําคัญ ไดแก
1. สม จํานวน 4,887ไร ผลผลิต 12,212.5 ตัน/ป
2. มะมวง จํานวน 120 ไร ผลผลิต 72 ตัน/ป
3. ลําไย จํานวน 215 ไร ผลผลิต 150.5 ตัน/ป
4. ลิ้นจี่ จํานวน 622 ไร ผลผลิต 622 ตัน/ป
พื้นที่ทําไรและพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 4,065 ไร
พืชไรที่สําคัญไดแก
1. ถั่วเหลือง จํานวน 968 ไร ผลผลิต 2,516.8 ตัน/ป
2. มันฝรั่ง จํานวน 686 ไร ผลผลิต 2,401 ตัน/ป
3. กระเทียม จํานวน 1,220ไร ผลผลิต 3,050 ตัน/ป
4. หอมหัวใหญ จํานวน 528 ไร ผลผลิต 2,640 ตัน/ป
5. พริกขี้หนูใหญ จํานวน 663 ไร ผลผลิต 530.4 ตัน/ป
ปศุสัตว จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ
1. โค 142 ตัว
2. กระบือ 26 ตัว
3. สุกร 2,611 ตัว
4. เปด 143 ตัว
5. ไก 16,469 ตัว
6. แพะ 25 ตัว
การอุตสาหกรรม
มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ไดแก การทําดอกไมประดิษฐจากดินญี่ปุน พริกลาบ น้ํายา
ลางจาน ผลิตภัณฑแปรรูปเห็ด ผลิตภัณฑแปรรูปมันฝรั่ง การผลิตไขเค็ม การทําผาหมนวม การทําผาเช็ดเทาจาก
เศษผา การทําเครื่องประดับจากเสนดาย
การปกครอง
ขอมูล ณ เดือน กันยานยน พ.ศ. 2558
หมูที่

ชื่อหมูบาน

จํานวนประชากร

จํานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

แมมาว

236

296

347

643

2

นันทาราม

212

217

257

474

3

สันทราย

372

314

345

659

4

หวยงูนอก

283

378

390

768
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5

หวยงูใน

414

610

644

1254

6

ตนสาน

198

202

228

430

7

สองแคว

601

749

506

985

8

สันตนดู

259

384

366

750

9

หวยงูกลาง

211

270

263

533

10

สบมาว

192

223

271

494

11

ใหมสันตนดู

299

361

380

741

12

สันปาขา

106

138

141

279

13

สันหนอง
เขียว

289

406

420

826

14

ใหมเหนือ

182

243

268

511

15

ทากวาง

196

256

279

535

16

สันทราย
เหนือ

331

383

397

780

17

ตนสานใน

144

224

226

450

5384

5728

11,112

รวม

4525

จํานวนหมูบาน 17 หมูบาน
หมูบานในเขตตําบลสันทรายทั้ง 17 หมูบาน อยูในเขตเทศบาลตําบลสันทรายเต็มทั้ง 17 หมู
หมูที่ 1 บานแมมาว มีพื้นที่ประมาณ 354 ไร หรือ 0.57 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 2 บานนันทาราม มีพื้นที่ประมาณ 422 ไร หรือ 0.68 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 3 บานสันทราย มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร หรือ 4.16 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 4 บานหวยงูนอก มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร หรือ 9.27 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 5 บานหวยงูใน มีพื้นที่ประมาณ 6,788 ไร หรือ 10.86 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 6 บานตนสาน มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร หรือ 1.20 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 7 บานสองแคว มีพื้นที่ประมาณ 230 ไร หรือ 0.37 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 8 บานสันตนดู มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร หรือ 9.27 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 9 บานหวยงูกลาง มีพื้นที่ประมาณ 5,708 ไร หรือ 9.13 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 10 บานสบมาว มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร หรือ 0.40 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 11 บานใหม มีพื้นที่ประมาณ 4,796 ไร หรือ 7.67 ตารางกิโลเมตร
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หมูที่ 12 บานสันปาขา มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร หรือ 1.20 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 13 บานสันหนองเขียว มีพื้นที่ประมาณ 633 ไร หรือ 1.01 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 14 บานใหมเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 375 ไร หรือ 0.60 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 15 บานทากวาง มีพื้นที่ประมาณ 562 ไร หรือ 0.90 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 16 บานสันทรายเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 279 ไร หรือ 0.45 ตารางกิโลเมตร
หมูที่ 17 บานตนสานใน มีพื้นที่ประมาณ 286 ไร หรือ 0.46 ตารางกิโลเมตร
การศึกษา
โรงเรียนมีทั้งหมด จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนวัดนันทาราม หมูที่ 2 ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 )
- โรงเรียนบานสันทราย หมูที่ 3
- โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง หมูที่ 7
- โรงเรียนบานสันตนดู หมูที่ 11
- โรงเรียนบานหวยงูกลาง หมูที่ 9 ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 )
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง
ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 จํานวน 2 แหง
หมูที่ 4 จํานวน 1 แหง
หมูที่ 11 จํานวน 1 แหง
การศาสนา
ประชาชนในตําบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธรอยละ 94.85 มีวัดทั้งหมด 9 แหง ดังนี้
- วัดนันทาราม หมูที่ 2 บานนันทาราม
- วัดศรีมงคล หมูที่ 3 บานสันทราย
- วัดโสตยาราม หมูที่ 4 บานหวยงูนอก
- วัดโสภณาราม หมูที่ 5 บานหวยงูใน
- วัดศรีบุญเรือง หมูที่ 7 บานสองแคว
- วัดสุนทราราม หมูที่ 9 บานหวยงูกลาง
- วัดสันตนดู หมูที่ 11 บานใหมสันตนดู
- วัดศรีถอย หมูที่ 12 บานสันปาขา
- วัดตนสานสามัคคีธรรม หมูที่ 17 บานตนสานใน
โบสถคริสต 2 แหง
รอยละ 5.15 นับถือศาสนาคริสต
สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 2 แหง
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานสองแคว หมูที่ 7 ตั้งอยู หมูที่ 7 บานสองแคว
ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานหวยงูนอก ตั้งอยู หมูที่ 4 บานหวยงูนอก ตําบล
สันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีสถานีตํารวจชุมชน 1 แหง ตั้งอยูที่บานสันทราย หมูที่ 3
การโทรคมนาคม
มีตูโทรศัพทสาธารณะ 12 ตู ( แหง )
มีตูไปรษณีย 2 แหง
การไฟฟา

มีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน จํานวน 4,236 ครัวเรือน

ขอมูลมวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบาน

400

คน

30

คน

260

คน

อาสาสมัครตํารวจชุมชน

10

คน

อาสาพัฒนาชุมชน

34

คน

ตํารวจบาน

50

คน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
อาสาสมัครสาธารณสุข

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1)

การรวมกลุมของชุมชน และพื้นที่
จํานวนกลุมของประชาชน 20
- กลุมอาชีพ
- กลุมออมทรัพย

กลุม แยกประเภทกลุม

15 กลุม
5 กลุม

2) จุดเดนของพื้นที่ ( ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล )
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบเหมาะตอการเกษตรกรรม การคา และการสงเสริมอาชีพ
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บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่
และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานใน
สวนของผูปฏิบั ติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการ
ปฏิ บัติงานมีความถูกต องมากขึ้ น เนื่ องจากผู ปฏิ บัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับ ปรุงงานและการพั ฒ นา
ศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่สําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุ ประสงค
และเปาหมายที่วางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน
ทั้งนี้เพื่อใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ ง านนั้ น จํ า เป น ต อ งสร า งเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพน จากงานโดยทั่ วไปแลว การที่จะทําใหก ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมา
ใช ในการพิ จ ารณาประเมิ น ผล ซึ่ ง หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ต อ งใช ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการ
ตองทํ าการกํ าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติงานไวเป น หลั กเกณฑ ที่ชัด เจนกอนแล ว เมื่ อดําเนิ น การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน สํ าหรั บ คํ า ว า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวา
เป น เกณฑ ที่น าพอใจหรืออยู ในระดั บ ที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานส วนใหญ ทําได การกํ าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานจะเป น
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กํ าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด าน ด ว ยกั น อาทิ ด านปริ มาณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค าใช จ ายหรื อพฤติ กรรมของ
ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูป ของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิ บัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
2. เพื่ อใช ป ระโยชน ในการบริ ห ารจั ด การองค การ/การจั ด ทํ ามาตรฐานการปฏิ บั ติ งานถื อเป น
เครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ งนี้ เพื่ อให การทํ างานของส วนราชการได มาตรฐานเป น ไปตามเป าหมาย ได ผลิ ต ผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานั ดหมาย มี การทํางานปลอดภั ยเพื่ อการบรรลุขอกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ
ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด านประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานจะช ว ยให ผู ป ฏิ บั ติ งานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติ งานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน
ผูป ฏิบั ติงานที่ มีความสามารถจะเกิ ดความรูสึ กท าทายผูป ฏิ บัติ งานที่มุง ความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ผลผลิต
4. ด า นการควบคุ ม งานมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านเป น เครื่ อ งที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาใช ค วบคุ ม
การปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงาน
ตามแผนงายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น
5. ด านการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานช ว ยให ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินไดดี
ขึ้น
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบดวย
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหน าวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนง นั้น
ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ
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3. ประชุมผู ที่เกี่ ยวของ ได แก ผู บังคับ บั ญ ชา หัวหน าหน วยงานทุ กหน วยงานและผูป ฏิ บั ติงาน
ในตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน
4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
6. พิ จารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช
เวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได
2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญ
มักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
3. ลั กษณะการแสดงออกขณะปฏิ บั ติ งาน งานบางตํ าแหน งไม ส ามารถกํ าหนดมาตรฐานด ว ย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ
ดังนั้ น การกํ าหนดลักษณะพฤติ กรรมที่ ต องแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานจะชว ยให
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของ
องค ก ารและขวั ญ กํ าลั งใจของเพื่ อ นร ว มงานอย างไรก็ ต าม เพื่ อให การกํ าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บ
ตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได
โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิ บั ติ ได ต ามที่ กํ าหนดไว ลั ก ษณะงานที่ กํ าหนดไว ในมาตรฐานต อ งสามารถวั ด ได เป น จํ านวนเปอร เซ็ น ต ห รื อ
หนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และ
สุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผูป ฏิ บั ติ งานไม ส ามารถปฏิ บั ติ ได ต ามมาตรฐาน การเปลี่ ย นแปลงควรมี ส าเหตุ เนื่ องมาจากการที่ ห น ว ยงานมี วิ ธี
ปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน

โครงสรางองคกรของเทศบาลตําบล

เทศบาลตําบลมีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกรรมการบริหาร
ของนายกเทศมนตรี ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานเทศบาลตําบลและมีพนักงานประจําที่เปนขาราชการสวนทองถิ่น
เปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดเทศบาลเปนหัวหนางานบริหารภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ
ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่ของเทศบาลแตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
อยู เชน
- สํานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองชาง

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สวนสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๑๕

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

โครงสรางสํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

งานการเกษตร

งานนิติการ

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

สํานักงานปลัด
มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางเทศบัญญัติและ
ขอบังคับตําบล การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจาง
พนักงานจาง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ขอพิพาทตาง ๆ งานสงเสริม
การเกษตร การทองเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การใหคําปรึกษาในหนาที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล
ลูกจาง พนักงานจาง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลทั้งหมด การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ รวมทั้ง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล รวมถึงปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของโดยแบงงานหลักภายในออกเปน 7 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

๑๖

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

- งานเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภาเทศบาล
- รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ
- งานอํานวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
- งานขอมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ
- งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภาเทศบาล
- งานคุม ครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
2. งานแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานขอมูลขาวสารของทางราชการ
- งานประชาสัมพันธขององคกร
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
- งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
- งานโครงการอินเตอรเน็ตตําบล
- งานประสานโครงการฝกอบรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานอํานวยการ
- งานปองกันสาธารณภัย
- งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย
- งานกูภัย
4. งานการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดทําแผน โครงการพัฒนาดานการเกษตร
- งานสํารวจขอมูลและขาวสารการเกษตร
- งานบริการขอมูลและขาวสารการเกษตร
- งานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
- งานสงสริมการรวมกลุม/อาชีพ ของเกษตรกร กลุมแมบาน และผลิตภัณฑของชุมชน
- งานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
- งานสํารวจ และใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยตาง ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๗

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

5. งานนิติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาตาง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- งานการดําเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ
- งานระเบียบการคลัง
- งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย
- งานขอบัญญัติและระเบียบของเทศบาลตําบลสันทราย
- งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกเยาวชน
- งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน
- งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานวางแผนดานสาธารณสุข
- งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข
- งานประสานการปฏิบัติงานตําแหนงตาง ๆ
- งานรวมรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือน
- งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุน ระเบียบ/รายงานใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข
- งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

๑๘

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

โครงสรางกองคลัง
กองคลัง

งานการเงินและ
บัญชี
กองคลัง

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได

งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

มีห น าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ การเงิน การเบิ กจ าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินไดและนําสงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตางๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจายเงิน งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได - รายจาย งานจัดเก็บรายไดและ
พัฒ นารายได การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพย สิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงงานหลักภายในออกเปน 3 งาน
ประกอบดวย
1. งานการเงินและบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสวนราชการและบัญชีรายไดแผนดิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชาและรายไดอื่น ๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได งานควบคุมกิจการคาและคาประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
- งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการคา
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี

๑๙
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- งานการนําสงเงินรายได
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม
และการบํารุงรักษา)
- งานการจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสําคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

โครงสรางกองชาง
กองชาง

งานกอสราง
กองชาง

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานประสาน
สาธารณูปโภค

งานผังเมือง

มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การสํ า รวจออกแบบการจั ด ทํ า ข อ มู ล ทางด า นวิ ศ วกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานกอสราง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอ สรางและซอมบํารุง
งานแผนงานด านวิ ศ วกรรม เครื่ อ งจั ก รกล การรวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งาน เครื่ อ งจั ก รกล
การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ
อุปกรณ อะไหล น้ํ ามัน เชื้ อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของหรือที่ ได รับ มอบหมายโดยมี การแบงงานหลั กภายใน
ประกอบดวย
1. งานกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานกอสรางและบูรณาการ
- งานกอสรางและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
- งานกอสรางและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมการกอสรางถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจํากองชาง
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
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- งานจัดทําบันทึกขอมูลทางดานการกอสราง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา
- งานจัดตกแตงสถานที่
4. งานผังเมือง มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะหวิจัยและพัฒ นาหลักสูตร การแนะแนว
การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียนการวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริม
การศึ กษาการใช เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ย วกับ การศึ กษา ส งเสริมการวิจัย การวางโครงการ
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สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของ และแบงงานหลักภายในออกเปน
2 งานดังนี้ คือ
1. งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทราย
แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นจะตองดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยใหเทศบาลตองมีการปรับปรุง
แผนพั ฒนาตําบล 3 ปเป นประจําทุกป ซึ่งการปรับปรุงแผนจะตองนํ าขอมูลที่ ไดจากการจัดประชุ มประชาคมหมู บาน
ประชาคมตําบลปญหาความตองการทองถิ่นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาล
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลตําบลสันทรายไดทําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
3 ปเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลสันทรายและเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวางกรอบการทํางานการพัฒนาตําบล
ตอไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒ นาสามป เปนเอกสารที่มีความสัมพั นธสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒ นาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่จะดําเนินการเปน
ระยะเวลา 3 ป และการแสดงความเชื่อมโยงกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ เทศบาลตําบล
สั น ทรายใช ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาเป น เครื่อ งมื อในการจั ด ทํ างบประมาณรายจ ายประจํ าป เพื่ อ ที่
กระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณเป น ไปด ว ยความรอบคอบ และผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ตามจุดประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผน 3 ป
และการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่ อ แสดงแนวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป ที่ มี ค วามสอดคล อ งและสามารถสนองตอบต อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เป น เอกสารที่ จ ะแสดงความเชื่ อมโยงระหวางแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นา กั บ งบประมาณ
รายจายประจําป
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป
การดําเนินงานของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปัจจัยนํ าเข้า

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
• นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
• ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด/อําเภอ
•
•
• ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน/แผนชุมชน
• ข้อมูล

แผน
ยุทธศาสตร์

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

อางอิง : สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แผน
พัฒนาสามปี

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ
รายจ่ ายอปท.

หมวด
รายจ่ายต่างๆ

แผนการ
ดําเนิ นงาน
(ปฏิทนิ

การทํางาน)
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Work Flowกระบวนงาน
การใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธกอน หลัง ของแตละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานที่งายขึ้น
และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ประชาคม
รวบรวมขอมูล/ปญหา/
ความตองการจาก
ประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทําประชาคมระดับ
ตําบล

ก.พ. - มี.ค.

มี.ค. - พ.ค.
N

Ye

จัดทํารางแผนฯ

ประชุม คกก.จัดทําแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ
เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ

พ.ค. - มิ.ย.

N
Y

ประกาศใช
ความหมายสัญลักษณ
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมตั ิ

พ.ค. - มิ.ย.

มิ.ย.
มิ.ย.

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํ า นั ก งานปลั ด /ปลั ด ฯ/
จนท.สํ า นั ก งานปลั ด ฯ/
ค ก ก . จั ด ทํ า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สํานักงาน
ปลัดฯ
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สํานักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ
ผูบริหารทองถิ่น
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. ประชาคมหมูบาน
2. รวบรวมนําขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากากรประชาคมหมูบานเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
3. ประชาคมระดับตําบล
4. เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาเทศบาลใหความเห็นชอบ
5. ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
6. รายงานอําเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ
7. ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาตําบล
8. ฝายบริหาร และเจาหนาที่งบประมาณจัดทําเปนเทศบัญญัติ
9. เสนอใหสภาเทศบาลใหความเห็นชอบ
10. นายอําเภออนุมัติ
11. นายกเทศมนตรีลงนามประกาศเปนเทศบัญญัติ
12. ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ
-จัดทําเอง
- สนับสนุนงบประมาณ
13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ
- ตรวจสอบงบประมาณ
- เสนอโครงการ

๒๕
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คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

คูมือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทราย
ของเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ

1

2

ลําดับ

กระบวนงานบริการ
สํานักงานปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น/
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม

กระบวนงานบริการ
สํานักงานปลัด

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

1.1 ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.2 ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 1 ขอ 7 และ ขอ 9

2.1 คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถิ่นรวมกับสวนราชการผูนํา
ชุมชนทุกหมูบาน กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเวทีประชาคม
รูปแบบ การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ลําดับการ
นําเสนอ
2.2 ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนําแผนงาน/
โครงการ เขารวมบูรณาการ
2.3 แจงอําเภอ/สวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมกระบวนการ
2.4 เชิญผูแทนครอบครัวเขารวมเวทีประชาคมตองไมนอยกวา
รอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

- หนังสือเชิญอําเภอ/สวน
ราชการที่เกี่ยวของเขารวม
บูรณาการ
- แบบนําเสนอแผนงาน/
โครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 1 ขอ 10 (1)

- ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระแลว ซึ่ง
คณะกรรมการแตละชุดมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป
- ภายในเดือนพฤศจิกายน
- ดําเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๗
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3.

4.

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
การประชุมประชาคม 3.1 ผูมารวมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน
ระดับหมูบาน
3.2 สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูนําชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมูบานนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุ
ลงรางแผนพัฒนาทองถิ่น
3.3 จัดหมวดหมูขอมูล แผนงาน/
โครงการ
3.4 วิเคราะหขอมูลจัดลําดับความสําคัญ
3.5 เสนอแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนาหมูบาน
3.6 ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องตนและลงมติ
โดยการยกมือ
3.7 บันทึกผลการประชุมประชาคม
การรวบรวมนําขอมูล 4.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปญหา/ความตองการ/ รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวมขอมูลของทั้ง 17
โครงการจากการ
หมูบาน
ประชาคมหมูบาน
4.2 จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนจากการประชุม
ประชาคมหมูบานเพื่อดําเนินการตอไป

- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 3 ขอ 17 (1)
- สมุดลงชื่อเขารวมประชุมฯ
- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมูบาน ทั้ง 17
หมูบาน
- ภาพถาย
- แบบประเมิน
- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ
แตละหมูบาน ทั้ง 17 หมูบาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 3 ขอ 17 (2)
- บันทึกรายงานการประชุม

- ดําเนินการระหวางเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม
- ออกประชาคมทั้งหมด 17
หมูบาน วันละ 1 หมูบาน รวม
๖ คน

- ดําเนินการทันที่ประชาคมระดับ
หมูบานเรียบรอยแลวทั้ง 17
หมูบาน ภายในเดือน มีนาคม

๒๘
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ลําดับ

5.

6.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

สํานักงานปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ประชาคมระดับตําบล 5.1 รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวมขอมูล
แผนงาน/โครงการ ของทั้ง ๑๗ หมูบาน ที่จัดลําดับจัด
ความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนจากการประชุมประชาคม
หมูบานมาพิจารณา
5.2 เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญหา
ตามลําดับ
5.3 สรุปประเด็นปญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและลง
มติโดยการยกมือ

จัดทํารางแผนพัฒนาฯ

6.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประสานกับประชาคม
หมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน
- สรุปประเด็นปญหา/ความตองการทั้ง
17 หมูบาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 3 ขอ 17 (2)
- สมุดลงชื่อเขารวมประชุมประชาคม
ระดับตําบล
- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับตําบล
- ภาพถาย
- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน/ระดับตําบล
- สรุปประเด็นปญหา/ความตองการ
เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
- จัดแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
รวบรวมขอมูลการประชาคม
ระดับหมูบานทั้ง ๑๗ หมูบาน
ภายในเดือน เมษายน

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมูบาน/ระดับ
ตําบลเสร็จสิ้นแลว ภายใน
เดือนพฤษภาคม

หมาย
เหตุ
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ลําดับ

กระบวนงานบริการ

6.

สํานักงานปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
จัดทํารางแผนพัฒนาฯ

7.

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น/
คณะกรรมการสนับสนุนฯ

8.

สภาพิจารณาเห็นชอบราง
แผนพัฒนาทองถิ่น

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทําแผนดําเนินงาน
และจัดทําราง
6.3 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
7.1 เชิญคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนทองถิ่นเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล
7.2 สรุปประเด็นปญหาความตองการจากรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อนําเขาระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ตอไป
8.1 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ
สภาเทศบาลตําบล เพื่อใหความเห็นชอบ
8.2 สภาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นของแตละ
ยุทธศาสตร
8.3 สภาทองถิ่นลงมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการ

- ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผน
ชุมชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 1 ขอ 10 (2) และ
ขอ 11
- หนังสือเชิญประชุม
- สมุดลงชื่อผูเขาประชุม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 1 ขอ 12
- บันทึกรายงานการประชุม
- ภาพถาย

ระยะเวลาการใหบริการ

- ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิน่
แลวภายในเดือนพฤษภาคม

หมาย
เหตุ

๓๐
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ลําดับ

8.
9.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

สํานักปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
สภาพิจารณาเห็นชอบราง ยกมือ
แผนพัฒนาทองถิ่น
8.4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น

สวนทองถิ่น หมวด 3 ขอ 17 (4)
- บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
- ภาพถาย
9.1 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
- ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาสามปและประกาศใช
9.2 นําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่นผูนํา แผนพัฒนาสามป
ขุมชนหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในทองถิ่นทราบโดย - รายงานใหผูกํากับดูแลในระดับอําเภอ
ทั่วกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศ ทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
9.3 อปท.ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สวนทองถิ่น หมวด 3 ขอ 17 (4)
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
และ หมวด 5 ขอ 24,25
รวมโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
9.4 ประสานแผนพัฒนาสามปที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอ
คณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณาประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป

- ดําเนินการทันทีเมื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นเรียบรอยแลว ภายใน
เดือนมิถุนายน

หมาย
เหตุ

๓๑
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ลําดับ

9.

10.

11.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

สํานักงานปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ประกาศใชแผนพัฒนา 9.5 จัดเก็บไวใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน
ทองถิ่น
9.6 จัดสงใหอําเภอ/จังหวัด เพื่อเปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
9.7 จัดสงใหองคกรเอกชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนการดําเนินงาน 10.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท.หนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท.
10.2 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
10.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผน
ดําเนินงาน
10.4 ปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผล 11.1 ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
แผนพัฒนา
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
11.2 คณะกรรมการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

- แผนพัฒนาทองถิ่น
- เทศบัญญัติตําบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 5 ขอ 26

- ดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของ
ปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตั้ง
งบประมาณดําเนินการหรือ
ไดรับแจงแผนงาน/โครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพื้นที่ อปท.ใน
ปงบประมาณนั้น

หมาย
เหตุ

๓๒
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ลําดับ

11.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

สํานักงานปลัด
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
การติดตามและประเมินผล 11.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนา
11.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
11.5 ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วไปอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
11.6 ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการใหบริการ

- แผนพัฒนาทองถิ่น
- ดําเนินการทันทีหลังจาก
- เทศบัญญัติตําบล
จัดทําแผนการดําเนินงานแลว
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ภายในเดือนธันวาคม
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หมวด 6 ขอ 28,29,30,
และ ขอ 31
- ผูบริหารประกาศการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ใหประชาชนทราบ

หมาย
เหตุ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลสันทราย
วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

ชุมชนพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.การพัฒนาเมืองนา
อยู บนพื้นฐาน
โครงสรางพืน้ ฐาน

2.การสรางระบบ
บริหารจัดการที่ดี ตาม
อํานาจหนาทีแ่ ละ
ภารกิจที่มอี ยูเดิมและ
ที่รับถายโอนโดยใหมี
ประชาชนที่มีสว นรวม
ในการตัดสินใจ การ
วางแผน การ
ตรวจสอบภายใต
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

3.การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
คน ครอบครัวใหมี
ความเขมแข็ง และมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

4.การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตดานเกษตร
อินทรีย มีความเปนอยู
แบบพอเพียงภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบะการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

5.การสงเสริมและ
พัฒนาระบบการศึกษา
และสาธารณสุข
ตลอดจนอนุรกั ษและ
รักษาวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปญญา
ทองถิ่น

6.สงเสริมในดาน
การศึกษายุคใหม

โครงสรางพืน้ ฐาน
เสนทางการคมนาคม
และดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
ขนสงในพืน้ ที่

บุคลากรและ

การประกอบอาชีพ
และพัฒนารายได แก
ชุมชนและเกษตรกร

การประกอบอาชีพ
และพัฒนารายได แก
ชุมชนและเกษตรกร

ดานการศึกษา กีฬา
นันทนาการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณี

ดานการศึกษา กีฬา
นันทนาการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณี

หนวยงานของ อปท. ,
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
ดําเนินงาน

๓๔
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ยุทธศาสตร

แนวทาง

1.การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

1.1 การพัฒนากอสรางปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน
1.2 การพัฒนากอสรางปรับปรุง
บํารุงรักษาสะพาน ทอเหลี่ยม ราง
ระบายน้ํา
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟา
1.4 การพัฒนาระบบสื่อสารและคมนาคม
1.5 การพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุง
อาคาร ศาลาเอนกประสงค ปาย
ปายจราจร

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

4.การอนุรักษ ฟน ฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิน่

2.1 การพัฒนาสนับสนุนและการสงเสริม
อาชีพ
2.2 การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน
2.3 การพัฒนาสนับสนุนและติดตามและ
แกไขปญหาความยากจนของ
ประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและ
สงเสริมแหลงทองเที่ยว

3.1 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอม
แหลงตนน้ําและปาไม
3.2 การพัฒนาสรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1 การพัฒนาดานการสงเสริมสนับสนุน
การอนุรักษฟน ฟู สืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

๓๕
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ยุทธศาสตร

แนวทาง

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

7.การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี

5.1 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.2 การพัฒนาดานนันทนาการและ
กิจกรรมกีฬา
5.3 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดาน
สาธารณสุขและสุขาภิบาล
5.4 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา
5.5 การพัฒนาดานสงเคราะห
ผูดอยโอกาส

6.1 การพัฒนาเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
6.2 การพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
6.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได
4.3 การพัฒนาบุคลาการของเทศบาล
ตําบลและการบริหารทั่วไป
4.4 การพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละการ
พัฒนาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน
4.5 การเพิ่มชองทางการรับรูขา วสาร
ใหแกประชาชน

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

แนวทางการดําเนินงาน
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดทําแผนสามป หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1.หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผานปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ ไดแกคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดั้งนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
(2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย
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(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดาเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน เรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงกํารออก อยางนอย สาม ประเภท คือ
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางดาน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองที่ไมสามารถหรือไมประสงค
จะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการ
ของทางราชการ
- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงาน
ดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและกํารวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น ดาเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทาแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะห
วายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวง
เวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ไดอยางถูกตอง
2. การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลาดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและ
นาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงาน ที่เกี่ยวของเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ 1 รวมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการ ของประชาคม/
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ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาแตมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มี
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น ( และนําไปปรับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป )
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญจําเปนเรงดวนมากนอย
แตกตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ
แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนามาเนนการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เปน
วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนาแนวทางการพัฒนา
เหลานั้นมาดาเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง ปฏิบัติ เพราะใน
การจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดัง้ นั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวา
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวง
สามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามปสาหรับเทศบาลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาเทศบาล เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลว
ผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทาแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนา
ศักยภาพกาลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการ
พัฒนาทองถิ่นดวย
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ และพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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ระบบติดตามประเมินผล
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น เทศบาลจําเปนตองทําหนาที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28
ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่
สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสอง
คน ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไว
ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตรไป
ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น
การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตน เทศบาลตําบลสันทราย
จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันนามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจาก
ผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
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บทที่ 4
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพขาราชการ
ในการทํ างานโดยเน น ผลงาน การมี คุณ ภาพ ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริต การมี จิ ต สํ านึ กในการให บ ริ การประชาชน
สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. 2542 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตําแหน งหรือหน าที่ หรือปฏิ บั ติหรือละเวนการปฏิ บั ติอยางใดในพฤติการณ ที่อาจทํ าใหผูอื่นเชื่อวามี
ตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่ อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เปนการกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ
องคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหนาที่ราชการ
นั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได
การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารงตําแหนง
ใดเปนพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ.จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ เชน
ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหน าที่ รับส งเงินแตได รับ ฝากเงิน จากพยาบาล
อนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทาง
ราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา "ไดรับเงินไปแลว" เชนนี้ ก.พ.วินิจฉัยวาประจํา
แผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือเปนการทุจริต
ตอหนาที่ราชการ
2.ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
"ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
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"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวน
ไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเปน
เรื่อง ๆ ไป
"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
"ผูอื่น" หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
"ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใช
ทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน
"มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ ราชการหรือไมนั้นจะตอง
พิ จ ารณาลงไปถึ งเจตนาของผูกระทํ าด ว ยวามี เจตนาทุ จริต หรือมี จิต อั น ชั่ ว รายคิ ด เป น โจร ในการปฏิ บั ติ ห น าที่
ราชการหรือละเวน การปฏิบัติ หนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับ ประโยชนที่มิควรไดซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่ง ควรลงโทษเปน ไลออกจาก
ราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณี อื่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและ
ดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให
เกิด ความเสียหายแกผูห นึ่งผูใดหรือปฏิบั ติละเวนการปฏิ บัติ หน าที่ โดยทุ จริต ตามมาตรา 157 แห งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและ
ยึดทรัพย ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ
เปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เทศบาลตําบลสันทราย ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปญหาที่ทําให
เกิ ด ผลกระทบและความเสี ย หายต อพี่ น อ งประชาชนทั้ งทางอ อมและทางตรง ทํ าให ผ ลประโยชน ไม ต กถึ งมื อ
ประชาชนอย า งแท จ ริ ง เทศบาลตํ าบลสั น ทรายมี เจตนารมณ ร ว มกั น ในการดํ า เนิ น งานให เกิ ด ความโปร งใส
เป น ธรรม และสามารถตรวจสอบได เพื่ อให อ งค กรเป น หน ว ยงานในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ให เกิ ด ผลตาม
เปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน กลาวคือการ
บริห ารงานที่ ดี จ ะชว ยให การดํ าเนิ น งานตามโครงการมี ป ระสิ ทธิภ าพ สามารถบรรลุต ามวัตถุ ป ระสงคในแต ล ะ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขามแมวา การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไวดี มีความ
เปนไปไดทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดี การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

๔๒

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บงั คับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
เทศบาลตําบลสันทรายไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หมวด 5 การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน มาตรา 29 ในการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข องกั บ การบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวน
ราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ
ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนิ นการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่น
ประกอบกัน
- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป
สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่ สามารถ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่
ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการเป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ให ส ว นราชการที่ มี อํานาจออกกฎระเบี ย บ
ข อบั งคั บ หรือประกาศ เพื่ อ ใช บั งคั บ กั บ ส วนราชการอื่ น มี ห น าที่ ต รวจสอบว ากฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ หรื อ
ประกาศนั้ น เปน อุป สรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความล าชา ตอการปฏิบั ติห นาที่ ของส วน
ราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวน
บุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบั ติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให มีการประเมิ นผลตาม
มาตร 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้น
สังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น

๔๓

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันทราย

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารเทศบาลตําบลสันทราย พ.ศ.2558
ขอ 5 ข าราชการการเมื องท องถิ่น มีห น าที่ ดําเนิ นการให เปน ไปตามกฎหมาย เพื่ อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตอง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ซอน

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลสันทราย พ.ศ.2558
ขอ 5 ขาราชการการเมือ งทอ งถิ่น มีห นาที่ดํา เนิน การใหเปน ไปตามกฎหมาย เพื่อ รัก ษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ซอน

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลตําบลสันทราย พ.ศ.2558
ข อ 3 ข า ราชการของเทศบาลตํ า บลสั น ทรายทุ ก คน มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามกฎหมาย
เพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวม เป น กลางทางการเมื อ ง อํ านวยความสะดวกและให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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ซอน

2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ

5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับเทศบาลตําบลสันทราย วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลสันทราย
เทศบาลตํ าบลสันทราย ในฐานะเป นองคกรที่ใกล ชิดกับ ประชาชนมากที่ สุด โดยมี หน าที่ ในการจัดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายไดการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดการ
บริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนได
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้น เพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม
จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลสันทราย
เทศบาลตําบลสันทราย จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลสันทราย เพื่อเปนกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนั กงานจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใช ทรัพยากรขององคกรอย างประหยั ด และโปรงใส เพื่ อให เกิ ดประโยชนสู งสุด แก ทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
1.4 รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการกระทํ า ของตนเอง และมุ ง มั่ น แก ไ ขเมื่ อ เกิ ด ข อ ผิ ด พลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
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ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลสันทราย
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
ไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดย
มีวัตถุป ระสงคเพื่ อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติให ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึด ถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึ งดํารงตนให ตั้ งมั่ น อยู ในศี ลธรรม ปฏิ บั ติ ห น าที่ ดว ยความซื่ อสั ต ย สุ จริต เสี ยสละ และมี ความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายใตพระราชบั ญ ญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ งเนน การประเมิน ความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่น
ไดอย างกวางขวาง ถู กต อง เป น ธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตั วชี้ วัด ความโปรงใสหน วยงานภาครัฐ มี
ความสํ าคั ญ ต อการบริห ารจั ด การที่ มี คุณ ค าและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเป น กระบวนการที่ ห น วยงานภาครัฐ ได
ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจากทุก
ฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางานอื่น ๆ
จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มี ขอกํ าหนดและหลั กเกณฑ ในการปฏิ บั ติ งานที่ กําหนด ภายใตพ ระราชบั ญ ญั ติขอมู ล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการ
ดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพื่อกิจการอื่น
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5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริ ห ารจั ด การที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู กต อ ง เป น ธรรมและรวดเร็ ว มาตรฐานและตั ว ชี้ วัด ความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปรงใสของหน วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเป ดเผยขอมูล ขาวสารการมีสวนรวมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปร งใสด านการให บ ริ การแก ป ระชาชน เป น มาตรฐานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ของ
หนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ
โต แ ย งที่ ไม เป น ธรรมโดยเป น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารการเลื อ กใช ช อ งทางการ
ให บริการรวมไปถึงการประเมิน ความพึ งพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการ
ใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบั ญ ญั ติ ขอมู ลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
การประเมินการประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาใน
ดานขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการ
จัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตาม
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และประเมิ น ผลและการส งเสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการทํ างานของ
หนวยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจั ด ให มี ร ะบบและกลไกการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากหน ว ยงานภายนอก
(External Audit) ที่เปนอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาตรฐานความ
โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและการสงเสริมสิทธิ
การเข าถึ งการรั บ รู ข อ มู ล ข าวสารของราชการการจั ด ระบบและช อ งทางการเข าถึ งข อ มู ล ข าวสารการพั ฒ นา
ศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงานซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
กลไกลการาตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจาก
การปฏิ บั ติ การตามแผนปฏิ บั ติ การประจํ าป ของหน ว ยงานที่ มีค วามสอดคล อ งกั บ แผนงาน งบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป
3. มีการประเมิน การปฏิ บั ติห นาที่ ของแตล ะสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจ ารณาจากผลการนํ า
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา
หลั กเกณฑ ในการปฏิ บั ติ ของหน วยงาน หมายถึ ง การที่ บุ คลากรและหน วยงานได มีการให บ ริการแก
ประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผู
มารับบริการ

วิธีการประเมิน

จากการให บ ริ ก ารตามหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนที่ ห น ว ยงานกํ าหนดไว ว า มี ห รื อ ไม มี ก ารให บ ริ ก ารตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแกประชาชน
เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนดรูปแบบและ
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เกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การกํ าหนดและดํ าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาระบบการให คุ ณ ให โทษ และการสร างขวั ญ กํ าลั งใจแก บุ ค ลากรใน
หนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงานโดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ และตัวชี้วัดที่ สะทอนให เห็ น ประสิทธิภ าพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบั ติงานของหน วยงานรวมทั้ งมี การ
กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการเผยแพร หลักเกณฑตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มี ก ารจั ด แผนงานกิ จ กรรม/โครงการส งเสริ ม การมี ส ว นร ว มของ ประชาชนในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
กํ าหนดไว โดยจะต องมี ก ารเผยแพร ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานให เป น ที่ รั บ ทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
1. พิ จ ารณาจากช องทางในการเผยแพร ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงาน การจั ด ทํ า
รายงานผลการประเมิ น การดํ าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป พ ร อ มทั้ งวิ เคราะห ป ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป
2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิ บัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของบุคคลทั้ ง
ภายในและภายนอกหน ว ยงานที่ ศู น ย ข อมู ล ข าวสารของหน ว ยงาน และทางเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานหลั ก ฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนที่กําหนด
ไว หรือถาจะให ความหมายที่ ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตางๆ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
วาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่งจะแกไข
ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให
โครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม
ให ผ ลผลิ ตที่ ได มีลักษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กําหนดไวเรีย กวาการควบคุม คุ ณ ภาพ (Quality Control) การ
ควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณ
และคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
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2. การควบคุมบุ คลากร (Personal of Staff Control) เป น การควบคุมพฤติกรรมการปฏิ บั ติงานของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ
ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมดาน
ความปลอดภัยของพนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการเสีย
คาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุมการใช
จายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปน ปจจัยนําเขาของ
โครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม
กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ
โดยจะตองควบคุมทั้ งเทคนิ ควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพั ฒ นาสังคม วัฒ นธรรม การสงเสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ตอไปนี้

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจากประเด็น

1. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่ สุ ด ของการติ ด ตามและการควบคุ ม โครงการ ทั้ งนี้ เพราะวัต ถุ ป ระสงค และเป าหมายถื อเป น หั ว ใจสํ าคั ญ ของ
โครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม เมื่อ
เปน เชน นี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบั ติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองให โครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวัง
ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปไดมาก ทํา
ใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการจับผิด
เพื่อลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศงานและ
ผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวย
แนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมีมากขึ้น
4. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียนั้นแตตนลักษณะของเหตุการณที่เรียกวา
"สายเกินแก" ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําให พบป ญ หาที่ อาจเกิดขึ้ นเนื่ องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ ทําการติ ดตามและควบคุมนั้ น
ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบ
ตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน
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6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปนนามธรรมสูง
เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่งผูบริหารมองไม
เห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและ
ทําการควบคุมได
กล าวโดยสรุ ป ได ว า การติ ด ตามและการควบคุ ม เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของกระบวนการบริ ห ารและ
กระบวนการวางแผน ทํ าให การดํ าเนิ น การเป น ไปตามวัต ถุป ระสงค นโยบายที่ กําหนดไวการติด ตามและการ
ควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการติดตามดู
ผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตองการ และ
ในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้นก็ไมสามารถ
ควบคุมอะไรได
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