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คํานํา 

  คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักสํานักงานปลัด กระบวนการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

สามป เลมน้ีจัดทําข้ึน เพื่อสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูท่ีปฏิบัติท่ีเก่ียวของใน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจากแหลงตาง ๆ และถายทอดประสบการณในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหผูท่ีไดศึกษานําไปประยุกตใช หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย 

  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

สํานักงานปลัด กระบวนการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสามปขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หวังเปน 

อยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอสวนราชการและผูปฏิบัติงาน สําหรับใชเปนคูมือในการดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสามปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถนําไปสูการปฏิบัติมุงสูความสําเร็จ และบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
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บทที่ 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 สวนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกมีเปาประสงค
ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินการซ่ึงบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการน้ันผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตาม
เปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

 คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหน่ึงในการทํางานท้ังกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําข้ึนไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน 
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

• เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

• ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการน้ัน 

• มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซอน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน 

• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 1. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ
องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงานตองให
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน 
 2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแตละ
งานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพื่อใชมาตรฐาน
การทํางาน/จุดสําเร็จของงานน้ีเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย 
 3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชัดแจงวา การทํางานในจุดน้ัน ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง ซ่ึงยอมทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามท่ีหนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เน่ืองจากการทํางานทุกหนาท่ีมีจุดวัดความสําเร็จท่ีแนนอนเดนชัด 
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
 1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเรจ็ของหนวยงาน 
 2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน 
 3. เปนคูมือในการสอนงาน 
 4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซํ้าซอน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
 8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
 9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
 10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน 
 11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได 
 12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน 
 13. ทําใหบริษัทสามารถปรบัปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได 
 14. ยุติความขัดแยงและเสรมิสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
 15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได 
 16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบรษิัทตอไปน้ี 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปน้ี 
 18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 
 19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
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20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ  

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มตีอผูปฏิบัตงิาน 
 1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน 
 2. ไดเรียนรูงานเรว็ข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม/หรอืผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน 
 3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน 
 4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน 
 6. สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได 
 7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ 
 8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน 
 9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพือ่นํามารปรับปรุงงานได  
 10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพฒันางานของตนเองได 
 11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน 
 12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  
 13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน 
 16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางองิ 
 18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพือ่ใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ 
 19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพือ่นรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูน้ันสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 
 

ความหมายองคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน
ในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท 
(ปจจุบัน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองคการบริหารสวนตําบล ท้ังสิ้น 5,335 แหง) 
 
รูปแบบองคการ 
  องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
                   1.สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
หมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ัน  
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กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน     
และในกรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หน่ึงคน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรง การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

การบริหาร 
  กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซ่ึงเรียกวา 
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถ่ิน 

อํานาจหนาที่ของ อบต. 
  อบต. มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 ดังน้ี 
   - จัดใหมีและบํารุงทางนํ้าและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด 
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   - ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   - คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
   - ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังน้ี 
   - ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
   - ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
   - ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   - ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   - สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   - หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
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   - ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

- กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
   - การทองเท่ียว 
   - การผังเมือง 

อํานาจหนาท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอาํนาจ 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังน้ี 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
  3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  8. การสงเสริมการทองเท่ียว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
  13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  14.การสงเสริมกีฬา 
  15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถ่ิน 
  17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
  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 ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
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  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินกิจอื่นใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537      
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนท่ี 3 เรื่องอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให " องคการบริหารสวนตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม " ซ่ึงถือไดวา เปนกรอบภาระหนาท่ีหลักของ อบต. เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถ่ิน มาตรา 289 บัญญัติวา " องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน " และ " องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ... " นอกจากน้ี มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นท่ีตน เพื่อการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย 

  ดังน้ัน กรอบภาระหนาท่ีของ อบต. จึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ ( รวมถึงการสงเสริมอาชีพ   
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ ) ดานสังคม และวัฒนธรรม ( รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม        
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และอื่น ๆ ) ซ่ึงปรากฏอยูใน
บทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาท่ีท่ีตองทํา และอาจทํา 

       1. องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
       2. องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี    
( มาตรา 67 ) 
   ( 1 ) จัดใหมีและบํารงุรักษาทางนํ้า 
   ( 2 ) การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ( 3 ) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   ( 4 ) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ( 5 ) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ( 6 ) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   ( 7 ) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ( 8 ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
                             ( 9 ) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร  ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14  
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และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
ตามลําดับ) 
       3. องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) อาจทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี ( มาตรา 68 ) 

   ( 1 ) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   ( 2 ) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
   ( 3 ) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
   ( 4 ) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   ( 5 ) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   ( 6 ) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   ( 7 ) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   ( 8 ) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   ( 9 ) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   ( 10 ) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   ( 11 ) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
   ( 12 ) การทองเท่ียว 
    ( 13 ) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 

 
บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของตําบล 
............................................................... 

1. สภาพท่ัวไป 

   ๑.1 ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ท่ีต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก     

ประกอบดวย 

     หมูท่ี  ๑  บานงิ้วใหม 

      หมูท่ี  ๒  บานเพ็ดนอย 

       หมูท่ี  ๓  บานโคกเพ็ด 

         หมูท่ี  ๔  บานโสก 

หมูท่ี  ๕  บานหนองเชียงโข 

  หมูท่ี  ๖  บานหนองปรือ 

  หมูท่ี  ๗  บานออยชาง 

  หมูท่ี  ๘  บานดอนแปะ 

  หมูท่ี  ๙  บานดอนแรง 

  หมูท่ี  ๑๐ บานคูมะคา 

  หมูท่ี  ๑๑  บานดอนหัน 

  หมูท่ี  ๑๒  บานกุดจอก 

  หมูท่ี  ๑๓  บานหัวฝาย 

  หมูท่ี  ๑๔  บานโนนแดง 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

        ต้ังอยูท่ี 5๗/๑ หมู  ๙  ตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  

              -  โทรศัพท  ๐๔๔ – ๐๐๙๘๒๕   

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศเขตพื้นท่ีตําบลกุดจอก มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบตามลักษณะท่ีราบสูง

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยท่ัวไปสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ ๑๔๐ – ๑๒๕ เมตร  สภาพอากาศแหงแลง   
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และนํ้าเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  เน่ืองจากขาดแหลงกักเก็บนํ้า สภาพดินสวนใหญเปนดินเค็ม   การปลูกพืชและ

ทําการเกษตรจึงไมคอยไดผลเทาท่ีควร 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังน้ี  

ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 

เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน 0 จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  

รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

3ฤดูฝน 3เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด

“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน

กรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

3ฤดูหนาว 3 เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 

๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ

ยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิตํ่าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะ

ดินในพื้นท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 

  มีแหลงนํ้าท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  ๑๔  แหง   แหลงนํ้าท้ัง ๑๔ แหงเคยเปนแหลง

นํ้าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและ อบต. ไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค

ของประชาชน  ดังน้ี 

    ลําหวย  ๑๒ แหง สระนํ้า  ๒๓ แหง 

    หนองนํ้า ๗ แหง บอนํ้าต้ืน - แหง 

    ลําคลอง  - แหง บอบาดาล ๕ แหง 

    บึง  - แหง อางเก็บนํ้า - แหง 
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แมนํ้า  - แหง ฝาย  ๗ แหง 

    อื่นๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง 

๑.6 ลักษณะของไมและปาไม 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกมีปาไมสําคัญ ๑ แหง คือปาโคกบุลาว ในพื้นท่ี หมู ๑๐ บานคูมะคา  

๒. ดานการเมอืง/การปกครอง  

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  มีท้ังหมด  ๑๔  หมูบาน  แตละหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของ

ชุมชน  14  คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประชาชนใหความ

รวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2555 

ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล  3,506 คน  จากผูมีสิทธิ

เลือกต้ังท้ังสิ้น  4,192 คน  คิดเปนรอยละ 83.64 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล 3,506 คน จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น 4,191 คน  คิดเปนรอยละ  83.66 ปญหาคือการแขงขันทาง

การเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกต้ัง ไมวาจะเปนการเลือก

ผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง

พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายการ

เลือกต้ังท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ได

พยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุม

รวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของ

ประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล นอกจากน้ี  องคการบริหารสวนตําบลไดจัด

โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  อสม. 

และกรรมการชุมชน  โครงการอื่น ๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมา

พัฒนาตําบลใหเจริญเทาเทียมกับทองถ่ินอื่น ๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชใน

การปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเน่ืองจากขอจํากัดดานงบประมาณ  

มีอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ     

โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังน้ี 

๒.๑ เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหน่ึง และไดรับการยกฐานะ     

จากสภาตําบล  ข้ึนเปน “ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ” เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.  2539  ตามพระราชบัญญัติ  
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สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ครอบคลุมพื้นท่ี 14 หมูบาน ต้ังอยูทางดานทิศเหนือ

ของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2 (นครราชสีมา – ขอนแกน)  เปนระยะทางประมาณ 

100 กิโลเมตร 

 ลักษณะท่ีต้ัง 

                ตําบลกุดจอกอยูหางจากอําเภอบัวใหญไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร หางจาก

จังหวัดนครราชสีมา  100  กิโลเมตร 

อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เน้ือท่ีโดยประมาณท้ังตําบล   23,276 ไร หรือ  46.65  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   ดังน้ี 

                 ทิศเหนือ          ติดตอกับ    ตําบลบัวลาย  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

    ทิศใต           ติดตอกับ    ตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

                   ติดตอกับ    ตําบลเสมาใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

                ทิศตะวันออก     ติดตอกับ    ตําบลสามเมือง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 ติดตอกับ    ตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                          

ทิศตะวันตก        ติดตอกับ    ตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกแบงเขตการปกครองดังนี้   

  หมูท่ี  ๑  บานงิ้วใหม 

      หมูท่ี  ๒  บานเพ็ดนอย 

       หมูท่ี  ๓  บานโคกเพ็ด 

         หมูท่ี  ๔  บานโสก 

        หมูท่ี  ๕  บานหนองเชียงโข 

  หมูท่ี  ๖  บานหนองปรือ 

  หมูท่ี  ๗  บานออยชาง 

  หมูท่ี  ๘  บานดอนแปะ 

  หมูท่ี  ๙  บานดอนแรง 

  หมูท่ี  ๑๐ บานคูมะคา 

  หมูท่ี  ๑๑  บานดอนหัน 

  หมูท่ี  ๑๒  บานกุดจอก 

  หมูท่ี  ๑๓  บานหัวฝาย 
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  หมูท่ี  ๑๔  บานโนนแดง 

๒.๒ การเลือกต้ัง 

  เดิมองคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกท้ังเขต

องคการบริหารสวนตําบลเปน ๑ เขตเลือกต้ัง  สมาชิกสภาออกเปน  ๑๔  เขต ดังน้ี 

เขตท่ี ๑ หมูท่ี  ๑  บานงิ้วใหม 

เขตท่ี 2 หมูท่ี  ๒  บานเพ็ดนอย 

       เขตท่ี 3 หมูท่ี  ๓  บานโคกเพ็ด 

         เขตท่ี 4 หมูท่ี  ๔  บานโสก 

        เขตท่ี 5 หมูท่ี  ๕  บานหนองเชียงโข 

  เขตท่ี 6 หมูท่ี  ๖  บานหนองปรือ 

  เขตท่ี 7 หมูท่ี  ๗  บานออยชาง 

  เขตท่ี 8 หมูท่ี  ๘  บานดอนแปะ 

  เขตท่ี 9 หมูท่ี  ๙  บานดอนแรง 

  เขตท่ี ๑0 หมูท่ี  ๑๐ บานคูมะคา 

  เขตท่ี ๑1 หมูท่ี  ๑๑  บานดอนหัน 

  เขตท่ี ๑2 หมูท่ี  ๑๒  บานกุดจอก 

  เขตท่ี ๑3 หมูท่ี  ๑๓  บานหัวฝาย 

เขตท่ี ๑4 หมูท่ี  ๑๔  บานโนนแดง 

 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวน

ตําบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตาง ๆ เชน การประชุมประชาคมในการ

จัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง (ขอมูลเมื่อวันท่ี  30 กันยายน 2555 )  ลาสุด 

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล   4,192     คน 

  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,191    คน 

  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. 2555) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล 3,506  คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ท้ังสิ้น 4,192คน  คิดเปนรอยละ 83.64 
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  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,191 คน จากผูมีสิทธิ

เลือกต้ังท้ังสิ้น 3,506คน  คิดเปนรอยละ 83.66 

ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคําส่ัง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกต้ัง 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวนครวัเรือน 

(หลัง) 

เพศชาย 

(คน) 

เพศหญงิ 

(คน) 

รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 งิ้วใหม 167 281 245 526  

2 เพ็ดนอย 77 173 166 339  

3 โคกเพ็ด 169 336 344 680  

4 โสก 80 160 155 315  

5 หนองเซียงโข 162 360 351 711  

6 หนองปรอื 50 68 82 150  

7 ออยชาง 127 276 257 533  

8 ดอนแปะ 161 287 289 576  

9 ดอนแรง 136 237 238 475  

10 คูมะคา 184 290 282 572  

11 ดอนหัน 77 158 151 309  

12 กุดจอก 84 167 160 327  

13 หัวฝาย 19 42 43 85  

14 โนนแดง 33 69 68 137  

รวม 1,527 2,904 2,833 5,708  
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ไดเรียนตอ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี ปญหา

คือ ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญ ๆ ได การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัดกิจกรรมใหกับ

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี          

และรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ กับทางโรงเรียน   

การศึกษา ขอมลู ณ ปจจุบัน   

สังกัด สพฐ. อบต. กุดจอก 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนแรง   

           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนนักเรียน 

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเชียงโข  

           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนนักเรียน 

๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานงิว้ใหม   

           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนนักเรียน 

๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพ็ด   

 

…………2………คน 

…………35……คน 

…………-……… คน 

 

…………2………คน 

…………30……คน 

…………-……… คน 

 

…………2………คน 

…………27……คน 

…………-……… คน 

 

๑ แหง 

๒  คน 

๑ คน 

๘๕  คน 



           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนผูดูแลเด็ก 

           - จํานวนนักเรียน 

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืน้ท่ี อบต. 

    ๒.๑  โรงเรียนบานดอนแรง 

          -  จํานวนคร ู  

          -  จํานวนหองเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน 

    ๒.๒  โรงเรียนบานออยชาง 

          -  จํานวนคร ู  

          -  จํานวนหองเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน   

    ๒.๓  โรงเรียนบานโคกเพ็ด 

          -  จํานวนคร ู  

          -  จํานวนหองเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน   

    ๒.๑  โรงเรียนบานงิ้ว 

          -  จํานวนคร ู  

          -  จํานวนหองเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน   

 

…………2………คน 

…………36…..คน 

……………-…… คน 

 

…………11…คน 

…………10….คน 

………174…คน 

 

 

 

………7…………คน 

………8…………หอง 

………93………คน 

 

…………7………คน 

…………6………หอง 

…………68……คน 

 

…………5………คน 

…………7………หอง 

…………73……คน 
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๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส     

โรคไขเลือดออก  มือ – ปาก - เทาในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก  มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือ

ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและ

หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีซ่ึงก็ไดผลใน

ระดับหน่ึง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  สําหรับ

เด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เทาน้ัน  ดีไมตรงตามเกณฑ

มาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการ

เจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหา

เหลาน้ีองคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรม

เพื่อแกไขปญหา   

(๑)  หนวยงานดานสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขตพื้นท่ี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑   แหง     

(๒)  สถานการณ/ปญหาสุขภาพ ( ตําบลกุดจอก ) ป ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี โรคท่ีตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา ผูปวย (ราย) ผูเสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระรวง - - 

๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเปนพิษ 6 - 

๓ โรคไขเลือดออก - - 

๔ โรคปอดบวม - - 

๕ โรคตาแดง - - 

๖ โรคคางทูม - - 

๗ โรคสงสัยหูดับ - - 

๘ โรคหนองใน - - 

๙ โรคไขไมทราบสาเหตุ 214 - 



๑๐ โรคมือเทาปาก 21 - 

๑๑ โรคอีสุกอีใส 1 - 

 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน

พบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือ      

จากขอมูลท่ีสํารวจพบวามี ๑๔ ครัวเรือน ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแกปญหาขององคการ

บริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือ ติดต้ังสัญญาณไฟ

กระพริบทางรวมทางแยก ปายรณรงคลดอุบัติเหตุ รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมี

วันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุม

วัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การแกไข

ปญหา คือ การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  

และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจากตํารวจ ผูนําอปพร.  

เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมี

การรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชน

ตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร  

บัวใหญไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกทราบน้ัน พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกมีผูท่ี

ติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกับทาง

ผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทาน้ัน เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจง

เบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังน้ี 

องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

๔.๕ การสังคมสังเคราะห 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดังน้ี 

๑. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 

๔. ต้ังโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   

๕. ต้ังโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพึ่ง    

๖.  ต้ังโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมีความตองการให

ติดต้ังไฟฟาสองสวางน้ันยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับ

ถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลาย ๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลก็ไดต้ังงบประมาณในสวนน้ีไวแลว และได

แจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขต

องคการบริหารสวนตําบลมีไฟฟาใช  ดังน้ี 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  ๑,๕๒๗  หลังคาเรือน 

  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  178  จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

๕.2 การประปา 

การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาของแตละหมูบาน สามารถใหบริการได

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีนํ้าใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ ปจจุบันองคการบริหาร

สวนตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าสามารถท่ีจะจัดหานํ้าดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได            

การแกปญหาคือ การลงพื้นท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตาง ๆ  ท่ีไม

สามารถดําเนินการไดน้ัน ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังน้ี 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชนํ้าประปา  ๑,๕๒7  หลังคาเรือน 

(๒)  หนวยงานเจาของกิจการประปา ของแตละหมูบานในเขตพื้นท่ี  ๑4  แหง 

(๓)  ปริมาณการใชนํ้าประปาเฉลี่ย  ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ตอวัน 

(๔)  แหลงนํ้าดิบท่ีใชผลิตนํ้าประปาไดจาก 

       แมนํ้าชี  (  /  )  

สระนํ้าหนองใหญ   (  /  )  ( แหลงนํ้าผิวดิน ) 

       แหลงนํ้าใตดิน     (  -  )  



-19- 

  

๕.3 โทรศัพท 

(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นท่ี  จํานวน   -  หมายเลข 

(๒)  จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล  จํานวน   -  หมายเลข 

(๓)  จํานวนชุมสายโทรศัพทจํานวน  จํานวน  -  ชุมสาย 

(๔)  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  จํานวน   -  แหง 

(๕)  หอกระจายขาวในพื้นท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพื้นท่ีองคการบริหารสวน

ตําบล 

๕.4 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  - ไมมี 

๕.5  เสนทางคมนาคม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ  ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวาน้ีหรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ี

จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได

เน่ืองจากพื้นท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ  จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  ปจจุบันองคการบริหารสวน

ตําบลมีเสนทางคมนาคม  ดังน้ี 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 

    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตองคการบริหารสวนตําบลและพื้นท่ีใกลเคียงมีดังน้ี 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    

    -  หมายเลข   ๒๐๒  สายอําเภอบัวใหญ – อําเภอสีดา 

   ๑.๒)  สะพาน    จํานวน   -  สะพาน 

   ๑.๓)  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 

    - ไมมี 

๑.๔)  ถนน 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จํานวน …..  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
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                                              ราดยาง     จํานวน…………     สาย  ระยะทาง ……. กม. 

                  ลูกรัง        จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน ……….สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                     ราดยาง    จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                   ลูกรัง       จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

              ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จํานวน ……….  สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                     ราดยาง     จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                   ลูกรัง        จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

               ทางหลวงทองถ่ิน   จํานวน ……24….  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จํานวน…9………     สาย  ระยะทาง…10.32……กม. 

                     ราดยาง     จํานวน……9……     สาย  ระยะทาง……19.5…..กม. 

                   ลูกรัง        จํานวน……6……     สาย  ระยะทาง…12.49…กม. 

ถนนของทองถ่ิน  องคการบรหิารสวนตําบลตําบลกุดจอก    จํานวน …123…….  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน…70…     สาย  ระยะทาง…206.30……..กม. 

      แอสฟลทติก จํานวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม.   

                    ราดยาง       จํานวน…11…     สาย  ระยะทาง…133.72..กม. 

                  หินคลุก       จํานวน…51…     สาย  ระยะทาง…346.58..กม. 

    ถนนดิน       จํานวน…27…     สาย  ระยะทาง…144.39..กม. 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสาํคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังน้ี 

-  อาชพีเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด         

-  อาชพีเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

-  อาชพีรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

-  อาชพีคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

๖.๒ การประมง 

  ( ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลไมมีการประมง )  

๖.๓ การปศุศัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลีย้งในครวัเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยง

ไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   …3…. แหง 

รานอาหาร  …14…. แหง 

โรงภาพยนตร  - แหง 

สถานีขนสง  - แหง  

รานเกมส  ๑      แหง 

๖.๕ การทองเท่ียว 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนใน

ชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตาง ๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( โรงสีขนาดเล็ก )   จํานวน  18  แหง 
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๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณิชย 

ธนาคาร   - แหง สถานีบริการนํ้ามัน ๒     แหง 

บริษัท   6 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 

หางหุนสวนจํากัด            - แหง ตลาดสด  - แหง 

รานคาตาง ๆ  49 แหง โรงฆาสัตว  - แหง 

ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง 

 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  

๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  

โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นท่ี  

รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญ ๆ  เพราะในพื้นท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ี

สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหาน้ียังไมสามารถแกไขได 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน ( ดานการเกษตร ) 

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 

 (๑)  บานง้ิวใหม   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  2,593 ไร  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๒)  บานเพ็ดนอย   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,793 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๓)  บานโคกเพ็ด   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  2,887    ทําการเกษตร  ดังน้ี 
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(๔)  บานโสก  

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,118 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

  (๕)  บานหนองเชียงโข   

มีพื้นท่ีท้ังหมด   3,193 ไร   ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๖)  บานหนองปรือ 

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,906 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

 (๗)  บานออยชาง   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  4,043 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๘)  บานดอนแปะ 

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,687 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

 (๙)  บานดอนแรง   

มีพื้นท่ีท้ังหมด   4,043 ไร   ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๑๐)  บานคูมะคา   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,875 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

 (๑๑)  บานดอนหัน   

มีพื้นท่ีท้ังหมด 2,412 ไร     ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๑๒)  บานกุดจอก 

มีพื้นท่ีท้ังหมด  3,718 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

 (๑๓)  บานหัวฝาย   

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,331 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 

(๑๔)  บานโนนแดง 

มีพื้นท่ีท้ังหมด  1,725 ไร    ทําการเกษตร  ดังน้ี 



-24- 

๘. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๙  

     วัด      ๙    แหง         

       สํานักสงฆ ๑    แหง 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาคริตส  รอยละ  ๑ 

         

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 

-  ประเพณวีันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 

-  ประเพณวีันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณลีอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณวีันเขาพรรษา/ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  

วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และ

วิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน/ ไทโคราช 

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใชพื้นเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไว

จําหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนนํ้าท่ีไดจากนํ้าฝน ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบ

ประปา สําหรับนํ้าใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชด่ืมและ

อุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปาโคกบุลาว  

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภเูขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา  

สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพืน้ท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ไดแก  ดิน 

นํ้า ตนไม อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เน่ืองจากวาพื้นท่ีบางสวนเปนดินเค็ม นํ้าใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนนํ้ากรอย  

ไมสามารถท่ีจะนํานํ้าจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคไดได ตองอาศัยนํ้าดิบจากแหลงอื่น และนํ้าฝนนํ้าใน

การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือ ยังไมสามารถหาแหลงนํ้าสําหรับ

การเกษตรไดเพิ่มข้ึน เพราะพื้นท่ีสวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  

การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน   

๑๐. อื่น ๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙   

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตําบลกุดจอก ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขต

องคการบริหารสวนตําบลตําบลกุดจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ผลการสํารวจพบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ไมผานเกณฑการ

สํารวจ  ดังน้ี 

๑) ประชาชนกรอายุต้ังแต  …….  ข้ึนไป   

ไมไดตรวจสุขภาพประจําป  จํานวน  ……..  คน 

  ๒)  ประชากรท่ีสูบบุหรี่  จํานวน  ……… คน 

  ๓)  ประชากรท่ีด่ืมสุรา  จํานวน  ……….  คน 
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  ๔)  ครัวเรอืนมีรายไดเฉลี่ยตอปตํ่ากวา  ๓๐,๐๐๐  บาท   จํานวน ………..  ครัวเรือน    

  ผลการสํารวจดังกลาว  ถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองแกไข  

  การแกไขปญหา  

  ๑)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

ใหเห็นถึงผลดีของการรักษาสขุภาพ 

  ๒)  รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา ลด ละ เลิก เพือ่ใหประชาชนเกิด

ความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา   

  ๓)  สงเสริมการประกอบอาชพีตาง ๆ ใหกับประชาชน เพือ่เพิ่มรายได แกไขปญหาความยากจนใน

ชุมชน  

 ๑๐.๒  การแกไขปญหา 

๑)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปน อําเภอ ตํารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน รวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับ

ความคุมครองทางสังคม มีความเปนกลาง รับทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  

  ๓)  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดิน 

และนํ้าใหเหมาะสมกับพื้นท่ีของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  

  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน สงเสริม รณรงค ปองกันสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน  สงเสริมจัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   

  ๕)  สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูตาง ๆ     
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บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงท่ีองคการจะนํามาใชในการบริหารงาน
บุคคล เพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การมอบหมายหนาท่ี
และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ 
เน่ืองจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานใน
สวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีกําหนดไวถือเปนสิ่งท่ีทาทายท่ีทําใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะไปใหถึงเปาหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ีสําคัญ
ยิ่งประการหน่ึงของการบริหารองคการ เน่ืองจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีวางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับต้ังแตการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน 
ท้ังน้ีเพื่อใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซ่ึงการท่ีองคการจะไดบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานน้ัน จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยท่ัวไปแลว การท่ีจะทําใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดน้ัน องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหน่ึงข้ึนมา
ใชในการพิจารณาประเมินผล ซ่ึงหน่ึงในเครื่องมือท่ีตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ท้ังน้ีเพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการ
ตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑท่ีชัดเจนกอนแลว เม่ือดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองคการไดกําหนดไว 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซ่ึงถือวา
เปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน เน่ืองจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจ 
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ออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ัน ๆ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 
  2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปน
เครื่องมืออยางหน่ึงในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวไปท้ังองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ท้ังน้ี เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุขอกําหนดท่ี
สําคัญของกระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานข้ึนใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสราง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 
  2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงม่ันไปสูมาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ผลผลิต 
  4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิ บัติงานเปนเครื่อง ท่ีผู บัง คับบัญชาใชควบคุม             
การปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงาน
ตามแผนงายข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน 
  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ    
ผลการปฏิบัติงานท่ีทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมิน   
ไดดีข้ึน 
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ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

  1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวเิคราะหโดยดูรายละเอยีดจากแบบบรรยายลกัษณะ
งาน (Job Description) ประกอบดวย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงน้ัน   
ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีต้ังไวตองไมขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 
  3. ประชุมผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงน้ัน ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 
  4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอื่น ๆ เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนดไว 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้ 

  1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช
เวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังน้ันงานลักษณะเชนน้ีจะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได 
  2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดน้ันควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญ
มักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ 

  ดังน้ัน การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของ
องคการและขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการน่ันก็คือ ตองเปนมาตรฐานท่ีผูเก่ียวของทุกฝายสามารถยอมรับได
โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ลักษณะงานท่ีกําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ท่ีสามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนท่ีรับรูและเขาใจตรงกัน 
และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตองสามารถเปลีย่นแปลงได ท้ังน้ี ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท่ีหนวยงานมีวิธี
ปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน 
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โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลมีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและมี
พนักงานประจําท่ีเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนา
งานบริหารภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลแตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอยู เชน  

 - สํานักงานปลัด            
- กองคลัง   
- กองชาง 
- กองการศึกษา   
- กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 

โครงสรางสํานักงานปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด 

งานบริหารท่ัวไป 

งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน 

งานกิจการสภา อบต. งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน 

งานบริหารงาน

บุคคล 

งานสาธารณสุข งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

 

งานสงเสริมการเกษตร 
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สํานักงานปลัด 
 มีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติและ

ขอบังคับตําบล การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางการเลือกต้ัง งานเก่ียวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ขอพิพาทตาง ๆ   
งานสงเสริมการเกษตร การทองเท่ียว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใหคําปรึกษาในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด การดําเนินการ
เก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงปฏิบัติหนาท่ีอื่น
ท่ีเก่ียวของโดยแบงงานหลักภายในออกเปน 7 งาน คือ 

1. งานบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีความผิดชอบ ดังนี ้

 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
 - งานเลือกต้ัง 

- งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว 
- งานกิจการสภา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานพาหนะ (รถยนตสวนกลาง) 
- งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผดิชอบสวนใด 

2. งานนโยบายและแผน มหีนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
 - งานขอมูลและประชาสัมพนัธ 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสญัญาตาง ๆ ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 - งานการดําเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
 - งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย 
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 - งานขอบัญญัติและระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 - งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกเยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพจิารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยราชการ และละเมิดของเจาหนาท่ี 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานวางแผนงานบุคคล 
 - งานการสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 - งานการดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
 - งานการควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ 
 - งานจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานอํานวยการ 
 - งานปองกันสาธารณภัย 
 - งานชวยเหลอืฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย 
 - งานวางแผนปองกันและปฏบัิติตามแผน 

- งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

6. งานสงเสริมการเกษตร มหีนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานสงเสริมปศุสัตว 
 - งานสงเสริมกลุมอาชพี 
 - งานสงเสริมการเกษตร 
 - งานสงเสริมเกษตรอินทรีย 

7. งานสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานสุขาภิบาล 
 - งานควบคุมโรค การเฝาระวงัโรค 
 - งานวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
 - ศึกษาคนควา วิจัย ดานวชิาการสงเสริมสุขภาพ 
 - งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.) 

- งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางกองคลงั 

 

 

 

 

 

 
 
กองคลัง 
 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ

หักภาษีเงินไดและนําสงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตางๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจายเงิน งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน 
หน้ีสิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได - รายจาย งานจัดเก็บรายไดและ
พัฒนารายได การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาองคการบริหารสวนตําบล และงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงงานหลักภายใน
ออกเปน 4 งาน ประกอบดวย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานรับเงินและเบิกจายเงิน 
 - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดต้ังงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป 
 - งานตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับเงิน 

- งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานบัญชี มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
- งานการบัญช ี

 - งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญช ี
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีท่ัวไปของสวนราชการและบัญชีรายไดแผนดิน 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

งานการเงินและ

บัญชี 

งานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ 

งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได 

กองคลัง 



-34- 

 

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานภาษอีากร คาธรรมเนียมและคาเชาและรายไดอื่น ๆ 
 - งานพัฒนารายได  
 - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษ ี
 - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม 
             และการบํารุงรักษา) 
 - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 
 - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

โครงสรางกองชาง 

 

 

 

 

 

 
กองชาง 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม          

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานกอสราง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง 
งานแผนงานดานวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล        
การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ 
อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมายโดยมีการแบงงานหลักภายใน
ประกอบดวย  

 

งานกอสราง 
งานประสาน

สาธารณูปโภค 

งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 

กองชาง 

งานผังเมือง 
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 1. งานกอสราง มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
   - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางและบูรณะสภาพ และโครงการพิเศษ 

  - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 

  - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
   - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  - งานออกแบบ 
   - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย 

 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี ้
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายนํ้า 
  - งานจัดตกแตงสถานท่ี  

- งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย 

 4. งานผังเมอืง มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
  - งานสํารวจและแผนท่ี 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
  - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

สวนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

                มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา       

การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เก่ียวกับ การศึกษา สงเสริมการวิจัย 

การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย 

แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษาและ ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ท่ีเก่ียวของ     

และแบงงานหลักภายในออกเปน 2 งาน ดังน้ี คือ 

 1. งานบริหารงานการศึกษา6 
             - งานบริหารวิชาการ 
               - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
               - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย  

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
           - งานกิจการศาสนา 
          - งานสงเสริมประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม 
         - งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและสันทนาการ   
         - งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรอืไดรับมอบหมาย  
 
 
 

งานบริหารการศึกษา 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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โครงสรางกองสวัสดกิารสังคม 

 

 

 

 

 

 
 
กองสวัสดิการสังคม 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน 

การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชมุชนแออดั การจัดใหมีการสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมประเพณี

ทองถ่ินและงานกิจการชุมชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับ

สวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชน งานอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของ รวมถึงงานตามภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบงหนวยงานหลักภายในออกเปน      

4 งาน ดังน้ี คือ 

1. งานสังคมสงเคราะห มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรท่ีพึ่ง 
 - งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
 - งานสงเคราะหครอบครวัและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชวีิตในครอบครัว 
 - งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหเอกชน 
 - งานสํารวจวิจยัสภาพปญหาสังคมตาง ๆ 
 - งานสงเสริมสวสัดิภาพสตรแีละสงเคราะหหญิง 
 - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพือ่การสังคมสงเคราะห 
 - งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ 

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีครอบครวัประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ 
 - งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรท่ีพึ่ง เรรอน จรจัด ถูกทอดท้ิง 
 - งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีพิการทางรางกาย สมองและปญญา 

งานสังคมสงเคราะห 
งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการเด็ก

และเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 

งานสงเสริมและ

สวัสดิการสังคม 
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 - งานใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจน ทางดานอุปกรณการเรยีน เครื่องแบบนักเรียน 

อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 - งานสงเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน ไดแก การสอดสอง ดูแล และชวยเหลือเด็กเยาวชนท่ี

ประพฤติตนไมสมแกวัย 
 - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพือ่สงเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 
 - งานใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็กและเยาวชนซ่ึงมีปญหาในดานตาง ๆ 

3. งานพัฒนาชุมชน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน เพือ่รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 - งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 - งานจัดระเบียบชุมชน 
 - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการข้ันพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 
 - งานจัดทําโครงการชวยเหลอืในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน 
 - งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการศึกษา การอนามัย และ

สุขาภิบาล 
 

๔. งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสงเสริมสวสัดิการของประชาชนท่ีอาศัยอยูภายในชุมชน 
 - งานเผยแพรความรูเก่ียวกับสวัสดิการของชุมชนตาง ๆ 
 - พัฒนา สงเสริม เก่ียวกับสภาพความเปนอยูของชุมชนใหกินดีอยูดี 
 
 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

โครงสรางกองสวัสดกิา 

 

งานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานตรวจสอบภายใน 
 - งานควบคุมเอกสารทางการเงิน 
 - ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญช ี
 - งานควบคุมการจัดซ้ือจัดจาง 
 - งานประสานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - ตรวจสอบยอดเงินทอรองราชการคงเหลือใหตรงบัญช ี
 - ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ 

งานตรวจสอบภายใน 
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การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

แนวทางระเบียบการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองดําเนินการวางแผนพัฒนา โดยใหองคการบริหารสวนตําบล 
ตองมีการปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล 3 ป เปนประจําทุกป ซ่ึงการปรับปรุงแผนจะตองนําขอมูลท่ีไดจากการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล ปญหาความตองการทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบและใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดทําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบล 3 ป  เปนแนวทางในการพัฒนาตําบลกุดจอก  และเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวางกรอบการ
ทํางานการพัฒนาตําบลตอไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนเอกสารท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปน
ระยะเวลา 3 ป และการแสดงความเชื่อมโยงกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคการบริหาร
สวนตําบลใชการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อท่ี
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน          
ตามจุดประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป 
  1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผน 3 ป 
และการจัดทํางบประมาณประจําป 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ
รายจายประจําป 
  3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา 
  4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันากับงบประมาณรายจาย
ประจําป 



• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 

• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อาํเภอ 

• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 

• ภารกจิตามอาํนาจ

หนา้ท่ี 

• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 

• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 

ดาํเนินงาน 

(ปฏิทนิ 

การทาํงาน) 

 ปจัจยันําเขา้ แผน 

  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่าย อปท. 
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สรุปความเช่ือมโยง 
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับ แผนพัฒนาทองถ่ิน และงบประมาณทองถ่ิน 
 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 
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Work  Flow  กระบวนงาน  

 การใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธกอน - 

หลัง ของแตละข้ันตอนในกระบวนงาน  ท่ีจะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานท่ีงายข้ึน

และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการทํางาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ* 
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สํานักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ทํ า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมขอมูล/ปญหา/
ความตองการจาก

ประชาคมหมูบานเพือ่
จัดทําประชาคมระดับ

ตําบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดทํารางแผนฯ 

 
 

                                Ye 
                                   
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สํานักงาน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดทําแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สํานักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทําแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนา
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช 
 
 
 

มิ.ย. ผูบริหารทองถ่ิน 

ความหมายสัญลักษณ 

 
              จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
              กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

              การตดัสินใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนมุตั ิ

           แสดงถึงทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน 

 
             จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
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ขั้นตอนการจดัทําแผนพัฒนาสามป 

 

1.  ประชาคมหมูบาน 

 

2.  รวบรวมนาํขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากากรประชาคมหมูบานเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับตําบล 

 

4.  เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

6.  รายงานอาํเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาตําบล 

 

8.  ฝายบริหาร  และเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ 

9.  เสนอใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 

10.  นายอําเภออนุมัติ 

11.  นายกองคการบริหารสวนตําบลลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ 

12.  ฝายบริหารจดัการบรหิารโครงการ 

-จัดทําเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ 
 



-48- 

 

บทที่ ๔ 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวน 

การปฏิบัติหนาที่ในภารกจิหลัก 

.......................................................... 

ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก 

 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค

ราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง 

คุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสานึกในการใหบริการ 

ประชาชน สําหรับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

สําหรับคําวา “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล กฎหมาย

อาญา มาตรา ๑(๑) “โดยทุจริต” หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการ 

ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวา 

มีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีน้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังน้ี เพื่อแสวงหา 

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต เปนการ 

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนน้ัน มี 

หลักหรือองคประกอบท่ีพึงพิจารณา ๔ ประการ คือ 

          1. มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีราชการหรือนอก

สถานท่ีราชการก็ได ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติ   

หนาท่ีราชการน้ันไมจําเปน 
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จะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณา

วามีหนาท่ีราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังน้ี 

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดย ระบุวาดํารง

ตําแหนงใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด 

๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. จัดทํา 

๑.๓ พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา 

๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตน ตอง

รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณา เรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไมมีหนาท่ีรับสงเงินแตไดรับฝาก เงิน

จากพยาบาลอนามัยผูมีหนาท่ีรับสงเงิน และการรับฝากเงินน้ันมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปน การรับ

ฝากเปนทางราชการเพื่อนําไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไปแลว” เชนน้ี ก.พ.วินิจฉัย

วาประจําแผนกผูน้ันมีหนาท่ีราชการท่ีตองนําเงินสงลงบัญชี เม่ือไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัว ถือ เปน

การทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

๒. ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ “ปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ” หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว “ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ” หมายความวา มีหนาท่ี

ราชการท่ีตองปฏิบัติแต ผูน้ันไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ี การท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการ

ตามหนาท่ีน้ันจะเปน ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตาม

หนาท่ี โดยปราศจาก อํานาจหนาท่ีจะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละ

เวนก็ยังถือไมไดวา เปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปน

ความผิดฐานใด ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆไป 

“มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของ ผูบังคับบัญชา 

มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

๓. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนท่ีมิควรได “ผูอื่น” หมายถึงใครก็ไดท่ีจะไดรับประโยชนจาก

การท่ีราชการผูน้ันปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ “ประโยชน” หมายถึง สิ่งท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซ่ึง

อาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยาง อื่นท่ีมิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน “มิควรได” หมายถึง ไมมี

สิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติ หนาท่ีน้ัน 

๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือไมน้ัน 

จะตองพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเปนโจร ในการปฏิบัติหนาท่ี 

ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนท่ีมิควรไดซ่ึงหากการ  
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สอบสวนพิจารณาไดวา ขาราชการผูอื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ ซ่ึงควรลงโทษเปน ไลออกจาก

ราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอนัควรปราณีอืน่ใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือ สานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพยและ ดําเนิน

คดีอาญา เน่ืองจากเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิด ความ

เสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ซ่ึงตองระวางโทษจาคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมท้ังอาจ 

จําคุกและยึดทรัพย ดังน้ัน ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาท่ีราชการโดยเห็นแกประโยชนของ 

ประเทศชาติเปนสําคัญ ใหสมกับการเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงานซ่ึง

เปนปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไม

ตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิด

ความโปรงใสเปนธรรม และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผล 

ตามเปาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง 

ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงาน กลาวคือ 

การบริหารงานท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในแตละ 

ข้ันตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขาม แมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจน้ัน ๆ จะออกแบบไวดี มีความ 

เปนไปไดทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหารจัดการไมดีการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจน้ันก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 

 

ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

 

องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดัง น้ี                             

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีกํารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน 

หรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและ  
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ระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของ

สวน ราชการ และในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูได 

- หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของ

ตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ 

แผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่น

ประกอบกัน 

- หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา ๓๗ ในการ

ปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน 

ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการ ท่ัวไป 

สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานน้ัน มีลักษณะท่ี สามารถ

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร.เห็นวาเปน ระยะเวลาท่ี

ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการน้ันตองปฏิบัติก็ได มาตรา ๔๒ เพื่อให การปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็ว ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอืน่ มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศน้ัน 

เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ อื่นหรือไม 

เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดย ปกติใหถือวา

เปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของ ประเทศ ความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวน บุคคล จึงใหกําหนดเปน

ความลับไดเทาท่ีจําเปน 

- หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตรา 

๙ (๓) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน 

ภารกิจ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนดมาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน

เฉพาะตัวของขาราชการผูน้ันในตําแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูน้ันสังกัดไดรับ

จากการปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก     

พ.ศ. ๒๕๕3 

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา ประโยชนสวนรวม 

เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันใน

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน 

๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก        

พ.ศ. ๒๕๕3 

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดย จะตองยึดม่ันใน

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน 

๔) การยืนหยัดทาในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
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๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๕2 

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ตามหลัก  

ธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังน้ี 

1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

3) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

10) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน พัฒนา ชุมชนใหนาอยูคู

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบัน 
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จรรยาวิชาชีพขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยมีหนาท่ี
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได การ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน วางมาตรการดําเนินงาน 
จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง สงเสริมให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉะน้ัน เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความโปรงใสและ
เปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงานจาง และ
ลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ 
อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว ดังน้ี 
  1.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
  2.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  3.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองท่ีดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  4.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
  5.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติหนา ท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  6.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองมุงม่ันแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  7.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย ที
อัธยาศัย 
  8.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน 
  9.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
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  10.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  11.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน 
และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
ไดประมวลข้ึนจากขอเสนอของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติ
เปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังน้ี 
  1.  พึงดํารงตนใหต้ังม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  และขอกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับพนักงาน และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. พึงมีความสมานสามัคคีในการปฏิบัติหนาท่ี เปนท่ีปรึกษากันและกันในการปฏิบัติราชการและ
การใหบริการ 

2.  พึงวางตนใหเหมาะสมตอประชาชน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน และไมกอการใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบล
กุดจอกเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนการประเมินความโปรงใส ของ

หนวยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ มิติ

ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการจัดเตรียม ความ

พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนสวนท่ี สนับสนุนให

หนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 
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ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบบริหาร ราชการแผนดิน

และการใชสิทธิตามพระราชบัญญติัขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของภาครัฐและ ประชาชนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับ นโยบายการบริหารของ

รัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและ สื่อ สาธารณะอื่นไดอยาง

กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงาน ภาครัฐ มีความสําคัญ ตอ

การบริหารจัดการท่ีมีคุณคาและมี ประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการท่ีหนวยงานภาครัฐ ไดดําเนินการเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจาก ทุกฝายรวมท้ังการให การ

บริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหน่ึงเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส

หนวยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีประโยชนท้ังตอภาค

ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ ดังน้ี 

 

ประโยชนตอภาคประชาชน 

๑. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานอื่นๆ 

จากเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ 

๒. สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว 

๓. สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของ หนวยงานภาครัฐได 

๔. มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 

๕. สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช ชอง

ทางผาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

๑. มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒. มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีสอดคลอง กับความโปรงใสท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการ 

ดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและ ตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
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๓. มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดดังกลาว 

เปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เปนแบบประเมินเพื่อเตรียม 

ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ 

เพื่อกิจการอื่น 

๕. ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของ 

หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึง 

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนและการ 

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานความโปรงใส  

การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ ภาครัฐ โดยมี

ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน ๕ ประการ ไดแก 

๑. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

๒. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

๓. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๕. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและ ตัวชี้วัด

ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 

มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เปนมาตรฐาน เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี ของ

หนวยงานภาครัฐท่ีสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีโดย ความซ่ือสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอ 

โตแยงท่ีไมเปนธรรมโดยเปน การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการการเลือกใชชองทางการ ใหบริการท่ี 

เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้วัด มาตรฐานความโปรงใส

ดานการใหบริการแกประชาชน ๖ ประการ ไดแก 

๑. การกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการแกประชาชน 

๒. การใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

๓. การเลือกใชชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ 
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๔. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 

๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

๖. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 

ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ

และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การประเมินการประเมินความสมบูรณของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยพิจารณาจาก

ระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสาร และข้ันตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี

ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 

การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ กระบวนการ

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล เปนมาตรฐาน เก่ียวกับการ

เปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑ และตัวชี้วัด

สําหรับการประเมินผลการปฏบัิติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ หนวยงาน การ

จัดใหมีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเปนอิสระการใหความรูความเขาใจ เก่ียวกับ การติดตาม

และประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล การทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส 

ดานการติดตามและประเมินผล ๕ ประการ ไดแก 

๑. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 

๓. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจ ประเมินจากหนวยงาน ภายนอก 

(External Audit) ท่ีเปนอิสระ 

๔. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม แผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานความ

โปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผย และการสงเสริมสิทธิ

การเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพัฒนา 
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ศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใส และการจัดการความรูของหนวยงาน ซ่ึงเปนไปตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กลไกการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา จากการ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ ความ รับผิดชอบ 

และ ระยะเวลาตามท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ หนวยงาน เกณฑ

มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. มีการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนงานภายในหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการ แก

ประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเปนการใหบริการตามแนวทางและ 

ระบบท่ีหลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ 

หนาท่ีของหนวยงาน เปนตน ท้ังน้ีเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมา

รับบริการ 

 

วิธีการประเมิน 

จากการใหบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงาน กําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการ ตาม

หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการแก 

ประชาชน เกณฑ มาตรฐานการประเมิน 

๑. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

๒. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

๓. มีการใหบริการเรียงตามลาดับกอน-หลัง 
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การท่ีหนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการ จัดทํากิจกรรม

การเสริมสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนด รูปแบบและ

เกณฑ มาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของ ราชการและ จริยธรรม

ของหนวยงาน รวมท้ังการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรท่ี มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังน้ีเพื่อ

เปนการสงเสริมใหบุคลากรมี ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการ ประเมิน 

พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกาลังใจแกบุคลากร

ในหนวยงาน และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรใน หนวยงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

ของบุคลากรภายในหนวยงานและเพื่อการพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหนวยงาน โดยมี การ

กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ี สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมท้ังมี

การกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว และมีการเผยแพรหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และ

วิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน 

๑. การจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ ประเมินผล

การทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชน ในการ

ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน 

กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ใหเปนท่ี รับทราบ

โดยท่ัวไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

๑. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดทํารายงาน

ผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ ดําเนินการตาม 

แผนการปฏิบัติการประจําป 

๒. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนท่ีรับรูของ บุคคลท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ท่ีศูนยขอมูล ขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน หลักฐาน

ประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลท่ีตองการ 
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

หรือถาจะใหความหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรม ตางๆ เปนไป

ตามแผนท่ีกําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา เม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน ปรากฏวาไม

เปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดท่ีวางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยาง อยางหน่ึงจะแกไข

ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะน้ันแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 

การควบคุมอํานาจแบงตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ 

๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อ จัดการให

โครงการผลิตไดปริมาณตามท่ีกําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม

ใหผลผลิตท่ีไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวเรียกวาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุม

ในขอน้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิตผลงานไดปริมาณและ

คุณภาพตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

๒. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว และใหเปนไปตาม กําหนดการโครงการ 

ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมดาน

ความปลอดภัยของพนักงานดวย 

๓. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - Control) การ

ควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ท้ังน้ี เพื่อใหโครงการเสีย

คาใชจายตํ่าสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การ ควบคุมการใชจาย

ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัย นาเขาของโครงการ

เพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก การควบคุม

กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว สําหรับการ ปฏิบัติงานประเภทน้ันๆ โดย

จะตองควบคุมท้ังเทคนิควิธี ท่ีมองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนา สังคม วัฒนธรรม การสงเสริม

ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน 
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ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาได จากประเด็น

ตอไปน้ี 

๑. เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ประโยชนในขอน้ีนับวาเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังน้ีเพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญของโครงการ 

หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทาโครงการน้ีไปทาไม เม่ือเปนเชนน้ี การ

ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งท่ีมุงหวัง ดังกลาวจึงถือเปน

กิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

๒. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารท่ีดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการ โดยการ

เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพใหซ่ึงจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไป ไดมาก ทํา

ใหสามารถนาทรัพยากรท่ีลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ได 

๓. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกาลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมน้ันไมใชเปนการจับผิดเพื่อ

ลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะน้ัน ผูนิเทศงานและผู

ควบคุมงานท่ีดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวย

แนะนําชวยเหลืออีกแรงหน่ึง ขวัญกาลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะมีมากข้ึน 

๔. ชวยปองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โครงการบางโครงการถามีการควบคุมไมดีพอ

อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียน้ันแตตนลักษณะของเหตุการณท่ีเรียกวา 

“สายเกินแก” ก็จะไมเกิดข้ึน 

๕. ทําใหพบปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากโครงการน้ัน ท้ังน้ีในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมน้ัน 

ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ ในการ

ปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถ่ินทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหาการลักลอบตัดไม

เถ่ือนโดยใชถนนสายน้ันเปนเสนทางขนสง เปนตน 

๖. ชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนข้ึน โดยปกติ 

โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปามายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคาท่ีคอนขางจะเปนนามธรรมสูง เชน 

คาวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระท่ังผูบริหารมองไม เห็น

เปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีถูกตองได เม่ือมีการติดตามและควบคุมโครงการ จะตองมี 
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การทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมท้ังมาตรฐานตางๆ ชัดเจนข้ึน เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบและทําการ

ควบคุมได 

กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร และ 

กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายท่ีกําหนดไวการติดตามและการควบคุม 

น้ันเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเม่ือมีการติดตามดูผลการ

ทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางท่ีตองการ และในทาง

กลับกัน ใครหรือหนวยงานใดก็ตามท่ีจะทาหนาท่ีควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะน้ันก็ไมสามารถควบคุม

อะไรได 
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