คู่มือ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คานา
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กาหนดให้ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มีอานาจและหน้าที่ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อานาจหน้าที่ ของเทศบาล
ตาบลแม่สายมิตรภาพ คือ การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหา และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนา
ด้านอาชีพ โดยจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และด้านเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทางานจึงได้จัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ เพื่อให้พนักงานและพนักงานจ้างของ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องกา กับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และถูกต้องตามระเบียบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะอานวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสมควร และมีประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

สารบัญ
หน้า
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักสานักงานปลัด
กระบวนการ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

๑
๒
๒–๕

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบล
สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบล
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน

๗–๙
๑๐

บทที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/กระบวนงาน
คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบติดตามและประเมินผล

๑๒
๑๒
๑๓
๑๔ – ๑๙
๒๐ –๒๔
๒๕ – ๓๑
๓๒ – ๓๕
๓๕
๓๕

บทที่ ๔ ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปูองกัน/การตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
- ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบังคับเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๖ –๓๗
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๑

บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)
เรื่อง อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มาตรา ๕๐ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มีอานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธา รณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒเทศบาล
นา
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาน าจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจ
โดยจัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มีเปูาประสงค์ในการนา
มาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไ ด้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดาเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญป ระการหนึ่งในการทางานทั้งกับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมา
เป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
-เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
-ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
- มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
- สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

-๒วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้หัวหน้ าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
สาเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทาให้
หน่วยงานต้องให้ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา /กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสาเร็จของการทางานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อ
ใช้มาตรฐานการทางาน /จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป
ด้วย
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสาเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเปูาหมายการทางานให้ตรงตา มที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล
ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่า
มีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานสาม ารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่ มีจุดวัดความสาเร็จที่
แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
๑. การกาหนดจุดสาเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตาแหน่งงาน
๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน
๔. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
๖. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
๘. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได้
๙. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
๑๑. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
๑๒. สามารถกาหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
๑๓. ทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
๑๔. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
๑๕. สามารถกาหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได้
๑๖. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
๑๘. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้
๑๙. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสาหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ

-๓ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
๑. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่ /หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
๓. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
๔. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
๖. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
๗. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
๘. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
๙. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามารปรับปรุงงานได้
๑๐. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
๑๑. มีขั้นตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
๑๒. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย
๑๓. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
๑๔. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๕. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
๑๖. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
๑๗. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
๑๘. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่ อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
๑๙. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
๒๐. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายเทศบาล
เทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม

รูปแบบเทศบาล
เทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
๑. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภา เทศบาล ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
เขตในเขตเทศบาล
๒. เทศบาลมีนายกเทศมนตรี หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

-๔การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเทศบาล (ม.๕๘) ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ๑ คน และ
ให้นายกเทศบาลแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ๒ คน ซึ่งเรียกว่าผู้บริหารของเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)
มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา ๕๐ ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
(๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒเทศบาล
นา
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
และมีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๑ ดังนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์
อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

-๕๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔.การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)
เรื่องอานาจหน้าที่ของ เทศบาล มาตรา ๕๐ กาหนดให้ "เทศบาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม"
ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของเทศบาล เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา ๒๘๙ บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น " และ "องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ..." นอกจากนี้ มาตรา ๒๙๐ ยังได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้

-๖ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ เทศบาล จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติสภาตาบล และเทศบาลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยกาหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทา
และอาจทา
๑. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา ๕๐ ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒเทศบาล
นา
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๑ ดังนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์

-๗บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาล
...............................................................
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่าง
จากตัวที่ว่าการอาเภอแม่สาย ๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย ๖๕ กิโลเมตร มีเขต
ติดกับเทศบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลเวียงพางคา (Wiangphangkham Subdistrict Municipality)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลเกาะช้างและตาบลศรีเมืองชุม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลแม่สาย (Maesai Subdistrict Municipality)
๑.๒ พื้นที่
มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๕๐๐ ไร่
๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าสาย มีระบบชลประทานเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม
๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ
แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู (แบบมรสุม) คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘ องศา
เซลเซียส
- ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗ องศา
เซลเซียส
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๐ องศา
เซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๙
องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่าสุดประมาณ ๕ องศาเซลเซียส
๑.๕ เขตการปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ มีจานวน ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้
หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักฮี้
หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม
หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ
หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม
หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่
หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร
หมายเหตุ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพและบางส่วนอยู่
ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย

-๘๑.๖ ประชากรในพื้นที่
ตารางแสดงจานวนประชากรรวมในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง
ปี
ชาย
หญิง
รวม
๒๕๕๗
๔,๑๕๕
๔,๖๖๗
๘,๘๒๒
๒๕๕๘
๔,๒๑๕
๔,๗๕๑
๘,๙๖๖
ปี ๒๕๕๙
ประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
๑ บ้านเหมืองแดงใต้
๖๐๖
๕๙๗
๗๔๖
๓ บ้านสันผักฮี้
๗๓๖
๖๓๘
๗๐๗
๔ บ้านเวียงหอม
๓๙๖
๕๗๔
๖๒๘
๕ บ้านสันมะนะ
๒๖๓
๓๓๖
๓๓๔
๖ บ้านป่ายางชุม
๗๘๓
๗๑๘
๘๔๕
๙ บ้านสันทราย
๕๗๒
๖๙๔
๘๐๓
๑๑ บ้านสันทรายใหม่
๗๕๒
๗๐๒
๘๕๓
๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร
๑,๘๕๐
๑,๔๖๔
๑,๗๙๐
รวม
๕,๙๕๘
๕,๗๒๓
๖,๗๐๖
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

ครัวเรือน
๕,๖๕๔
๕,๗๙๑
รวม
๙๕๔
๑,๑๘๔
๘๘๒
๕๔๙
๘๓๑
๘๖๓
๑,๑๑๓
๒,๕๙๐
๑๒,๔๒๙

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายศตพล
นายนาศักดิ์
นางสาวอุบล
นายสุข
นายธนพงศ์
นายเสถียร
นายไกสร
นายสุนทร
นายสง่า
นายศรีศักดิ์
นายบรรจง
นางศรันญา
นายหนึ้ง
นายขจร

ชื่อ-สกุล
วงค์ริยะ
ประโรมวงค์
ใจวรรณะ
ทะนันไชย
อัคนิจ
ใหญ่อินทร์
โนบาง
เยาว์ธานี
จับใจนาย
ใจประเสริฐ
ณ ลาพูน
มะณี
อิ่นแก้ว
ปาเปาอ้าย

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายมิตรภาพ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก
ประธานสภาเทศบาล (เขต ๑)
รองประธานสภาเทศบาล (เขต ๒)
เลขานุการสภาเทศบาล (เขต ๑)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐-๘๑๘๘๑-๔๔๓๑
๐-๘๔๖๑๑-๕๑๔๔
๐-๘๕๐๒๙-๒๑๖๐
๐-๘๖๑๙๔-๖๕๖๑
๐-๙๓๑๗๙-๘๙๙๗
๐-๘๑๕๙๕-๐๙๖๒
๐-๘๑๗๙๖-๔๔๔๒
๐-๘๑๗๘๓-๕๐๙๐
๐-๘๑๐๓๔-๑๑๗๐
๐-๘๗๑๘๕-๐๕๑๖
๐-๘๑๐๒๖-๕๘๘๔
๐-๘๙๒๖๓-๓๑๗๒
๐-๘๖๑๑๕-๐๗๒๖
๐-๘๓๓๔๔-๕๖๓๖

-๙-

รายชื่อกานันและผู้ใหญ่บ้านตาบลแม่สาย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๒.

๓.

ที่
๑

ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายแอ็ด
คาเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๐-๘๗๙๒๙-๐๓๕๑
นายสุเทพ
อุ่นนันกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๐-๘๕๘๗๐-๑๖๘๒
นายสมฤทธิ์ ยาใจ
กานันตาบลแม่สาย / หมู่ที่ ๔
๐-๖๒๕๙๘-๕๕๙๗
นายสูน
ปาเปาอ้าย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
๐-๘๕๐๓๒-๗๕๙๘
นายวัฒนา
อินชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๐-๘๐๐๓๔-๒๙๗๙
นายวิทยา
นามวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๐-๘๗๕๗๖-๗๔๐๕
นายวีระ
โพธิ์ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๐-๘๙๖๓๕-๓๒๗๐
นายสุนทร
สันชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
๐-๘๔๗๔๑-๗๒๓๑
สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
๑) รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
ร้อยละ ๒๙.๒๓
๒) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ ๑๗.๑๘
๓) เกษตรกรรม
ร้อยละ ๑๖.๙๘
๔) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ ๒.๗๘
๕) อาชีพอื่นๆ
ร้อยละ ๓.๕๖
๖) ไม่มีอาชีพ
ร้อยละ ๓๐.๒๗
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
๑) ร้านค้าต่างๆ
จานวน ๑๑๗ แห่ง
๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด, บริษัท (ที่จดทะเบียนการค้า)
จานวน ๓๓ แห่ง
๓) ร้านอาหาร
จานวน ๓๒ แห่ง
๔) ตลาดสดรวมทั้งตลาดการเกษตร
จานวน ๓ แห่ง
๕) โรงสี
จานวน ๒ แห่ง
๖) สถานบริการน้ามันและก๊าซ (ไม่รวมปั๊มหลอด)
จานวน ๒ แห่ง
๗) โรงแรม/รีสอร์ท
จานวน ๑ แห่ง
สภาพทางสังคม
๓.๑ สถานศึกษา
๑) วิทยาลัย(สังกัด สช.) จานวน ๑ แห่ง
จานวนนักเรียน(คน)
ชื่อโรงเรียน
บุคลากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย นักศึกษา
๙๑
๓๔
๑๒๕
๐-๕๓๑๖๖๓๗๒
๒) โรงเรียน(สังกัด สพฐ.) จานวน ๒ แห่ง
จานวนนักเรียน(คน)
ชื่อโรงเรียน
บุคลากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
โรงเรียนบ้านสันทราย
นักเรียน
๒๗๖
๓๔๙
๖๒๕
๐-๕๓๗๓๒๘๙๙
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
นักเรียน
๘๖
๑๐๙
๑๘๗
๐-๕๓๗๓๒๙๓๙

-๑๐๓) โรงเรียน(เอกชน) จานวน ๑ แห่ง
ที่

ชื่อโรงเรียน

๑ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา

บุคลากร
นักเรียน

จานวนนักเรียน(คน)
ชาย
หญิง
รวม
๖๘๖
๖๕๒
๑,๓๓๘

หมายเหตุ
๐-๕๓๑๖๖๑๓๘

๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน ๑ แห่ง
จานวนครูและนักเรียน(คน)
ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
๑ ศพด.เทศบาลตาบล
ผดด.
๘
๘
๐-๕๓๗๓แม่สายมิตรภาพ
๔๓๒๘
นักเรียน
๗๘
๑๐๒
๑๘๐
๓.๒ สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
วัด มีจานวน ๕ แห่ง ได้แก่
ที่
ชื่อวัด
สมณศักดิ์
ชื่อเจ้าอาวาส
๑ วัดสันทราย
พระครู พระครูโสภณพัฒนาภร
๒ วัดสันมะนะ
พระอธิการบุญเลิศ ติสสโร
๓ วัดสัณฐาน
พระครู พระครูอินทวรรณวิวัฒน์
๔ วัดเวียงหอม
พระอธิการศักดา อุปโล
๕ วัดปิยะพร
พระสมุทรปรีชา มหาปัญโญ
๓.๓ สถานพยาบาล
๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จานวน
๑
แห่ง
๒) สถานพยาบาลเอกชน
จานวน
๔
แห่ง
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) ตู้บริการประชาชนบ้านเวียงหอม
จานวน
๑
แห่ง
๒) ตู้ยาม อปพร.ตาบลแม่สาย
จานวน
๑
แห่ง
๓) ตู้ยาม อปพร.บ้านป่ายางชุม
จานวน
๑
แห่ง
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลตาบลแม่สาย
มิตรภาพ ออกเป็น ๔ ส่วนสาคัญๆ และมีบุคลากรตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
ปลัดเทศบาล

สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

-๑๑ปลัดเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
จานวน ๑ อัตรา
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
จานวน ๑ อัตรา
๑. สานักปลัด จานวน ๒๕ อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัด จานวน ๑ อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการเกษตร จานวน ๑ อัตรา
- นิติกร จานวน ๑ อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานปูองกัน จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา จานวน ๑๖ อัตรา
อานาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และ
ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์
๒. กองคลัง จานวน ๙ อัตรา
- ผู้อานวยการกองคลัง จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการคลัง จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา จานวน ๔ อัตรา
อานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน ฎีกาเบิกเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
ทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ
๓. กองช่าง จานวน ๘ อัตรา
- ผอ.กองช่าง จานวน ๑ อัตรา
- นายช่างโยธา จานวน ๒ อัตรา
- ผช.นายช่างโยธา จานวน ๑ อัตรา
- ผช.ช่างไฟฟูา จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา จานวน ๓ อัตรา
อานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค และติดตั้ง
ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูา
๔. กองการศึกษา จานวน ๒๔ อัตรา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน ๑๒ อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก จานวน ๕ อัตรา
- ผช.สันทนาการ จานวน ๑ อัตรา
- ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน ๑ อัตรา
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน ๒ อัตรา

-๑๒บทที่ ๓
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถทาได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือเนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เปูาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กา รได้รวมกัน
กาหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่
สาคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความส ามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน
ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือสาคัญคือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล
ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไป
แล้ว การที่จะทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การ
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอย่ างเดียวกัน โดยองค์การต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้
กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับคาว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณากาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๒. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้ง
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

-๑๓ทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มีการทางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้
๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทาให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสาเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
๓. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต
๔. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดาเนินงาน
ตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับ
ผลการประเมินได้ดีขึ้น
ขัน้ ตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
๑. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย
๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตาแหน่งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึง่ เงือ่ นไขหรือข้อกาหนดทีต่ ง้ั ไว้ตอ้ งไม่ขดั กับ
นโยบายหลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ
๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กาหนดไว้
๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน

-๑๔ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
๒. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วน
ใหญ่มักกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร
๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วย
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบดังนั้น
การกาหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญ
กาลังใจของเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งงานต่าง ๆ
ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายสามารถยอมรับได้โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์หรือ
หน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน
และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน
การเปลี่ยนแป ลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงานโครงสร้างองค์กรของ เทศบาลมี
สภาเทศบาลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้กาหนดนโยบายและกากับดูแลกรรมการบริหารของ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้ใช้
อานาจบริหารงาน เทศบาล และมีพนักงา นประจาที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทางานประจาวันโดยมี
ปลัด เทศบาลเป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กร มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จาเป็นตาม
ภาระหน้าที่ของเทศบาลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ เช่น
- สานักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
โครงสร้างสานักงานปลัด
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล

งานกฎหมายและคดี

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

งานกิจการสภาเทศบาล

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-๑๕สานักงานปลัด
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติและ
ข้อบังคับตาบล การประชุมสภา การจัดทาระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม
ข้อพิพาทต่าง ๆงานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง
บังคับบัญชา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น ๗ งาน คือ
๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภาเทศบาล
- รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ
- งานอานวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
- งานคุ้มครองและบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
- งานประสานโครงการฝึกอบรม

-๑๖- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- งานการดาเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
- งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
- งานสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานอานวยการ
- งานปูองกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
- งานกู้ภัย
๕. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภาเทศบาล
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
- งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานการวางแผนอัตรากาลังคน
- งานการสรรหาบุคลากร
- งานการเลื่อนตาแหน่ง/แต่งตั้ง
- งานการพัฒนาบุคลากร
- งานระบบสวัสดิการ
- งานระบบจริยธรรมและวินัย
๗. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

-๑๗โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

กองคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน
งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งาน
จัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชี
และการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานหลักภายใน ออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย
๑. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่น ๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนาส่งเงินรายได้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และการบารุงรักษา)

-๑๘
- งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสาคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างกองช่าง
กองช่าง

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานประสาน
สาธารณูปโภค

งานผังเมือง

กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบการจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่ง
งานหลักภายใน ประกอบด้วย
๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณาการ
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจาส่วนโยธา
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทาบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่

-๑๙๔. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างกองการศึกษา
กองการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริม
การวิจัยการวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนาไปประกอบการพิจารณา กาหนด
นโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง และแบ่งงานหลักภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ คือ
๑. งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

-

๒๐การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
แนวทางระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการวางแผนพัฒนา โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนา ๓ ปี เป็นประจาทุกปี ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องนาข้อมูลที่ได้
จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ปัญหาความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒน า
จังหวัด /อาเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อนามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ได้ทาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แผนพัฒนา ๓ ปี เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบลเขาเขน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบ
การทางานการพัฒนาตาบลต่อไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน
มีโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ดาเนินการเป็นระยะเวลา ๓ ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบ ประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อที่กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสามปี
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผน ๓ ปี
และการจัดทางบประมาณประจาปี
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

-๒๑สรุปความเชื่อมโยง
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น
ปัจจัยนาเข้า
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
-นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
อาเภอ
-นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
-ภารกิจตามอานาจหน้าที่
-ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน/แผนชุมชน
-ข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

โครงการ

แผนพัฒนา
หมวดรายจ่าย
ต่างๆ

งบประมาณ
รายจ่าย
แผนการ
ดาเนินงาน
(ปฏิทินการทางาน)

-๒๒Work Flow กระบวนงาน
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน
หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่าย
ขึ้นและแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทางาน
ผังงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(Work Flow)
(Flow Chart)
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย)
ประชาคม
๖ – ๓๑ มี.ค.
นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
สานักงานปลัดฯ/คกก.
จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
มี.ค.-พ.ค.
นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ความต้องการจาก
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
สานักงานปลัดฯ/คกก.
จัดทาประชาคมระดับ
จัดทาแผน/คกก.
ตาบล
สนับสนุนแผนฯ
จัดทาร่างแผนฯ
พ.ค.-มิ.ย.
นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
สานักงานปลัดฯ/คกก.
จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
ประชุม คกก.จัดทาแผน/
พ.ค.-มิ.ย.
นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
คกก.สนับสนุนแผนฯ
สานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
คณะกรรมการพัฒนาฯ
สานักงานปลัดฯ/คกก.
จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
เสนอสภาฯ พิจารณา
มิ.ย.
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
เห็นชอบ
สานักปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ
ประกาศใช้
มิ.ย.
ผู้บริหารท้องถิ่น

-๒๓ความหมายสัญลักษณ์
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การจัดสินใจ เช่น การ
แสดงถึงทิศทางหรือการ
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑.ประชาคมหมู่บ้าน
๒. รวบรวมนาข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลแม่สายมิตรภาพและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแม่สายมิตรภาพ
๓.ประชาคมระดับตาบล
๔. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อเทศบาลแม่สายมิตรภาพให้ความเห็นชอบ
๕. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๖. รายงานอาเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ
๗. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาตาบล
๘. ฝุายบริหาร และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
๙. เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ

-๒๔๑๐. นายอาเภออนุมัติ
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ
๑๒. ฝุายบริหารจัดการบริหารโครงการ
-จัดทาเอง
- สนับสนุนงบประมาณ
๑๓. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ
- ตรวจสอบงบประมาณ
- เสนอโครงการ

ลาดับ

๑

๒

กระบวนงานบริการ

-๒๕คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
ของเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาการให้บริการ

สานักปลัด
กระบวนงาน: การจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น / ๑.๑ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ผูบ้ ริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
การเตรียมการจัดประชุมประชาคม ๒.๑คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น
ร่วมกับส่วนราชการผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน
กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเวที
ประชาคม รูปแบบ การจัดเวทีประชาคม
และระเบียบวาระ/ลาดับการนาเสนอ
๒.๒ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อนาแผนงาน/โครงการเข้าร่วม
บูรณาการ
๒.๓เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมการจัด
เวทีประชาคม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด
๑ ข้อ ๗ และข้อ ๙

-ดาเนินการเมื่อคณะกรรมการชุดเดิม
หมดวาระแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
-ภายในเดือนพฤศจิกายน

หมาย
เหตุ

-๒๖๓.๑ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียน
ทุกคน
๓.๒ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้นาชุมชน/
ประชาชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
นาเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุลง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓จัดหมวดหมู่ข้อมูล แผนงาน/
โครงการ
๓.๔วิเคราะห์ข้อมูลจัดลาดาบความสาคัญ
๓.๕เสนอแนวทางแก้ไข ทิศทางการ
พัฒนาหมู่บ้าน
๓.๖ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการ
ประชาคมเบื้องต้นและลงมติ โดยการยก
มือ
๓.๗บันทึกผลการประชุมประชาคม

๓

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

๔

การรวบรวมนาข้อมูลปัญหา/ความ ๔.๑คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ต้องการ/โครงการประชาคมหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหา/
ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลทั้ง ๘
หมู่บ้าน
๔.๒จัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็น
เร่งด่วนจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อดาเนินการต่อไป

-หนังสือเชิญประชุม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ
๑๗(๑)
-สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ
-บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน ทั้ง ๘
หมู่บ้าน
-ภาพถ่าย
-แบบประเมิน

-ดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม
-ออกประชาคม ทั้ง ๘ หมู่บ้าน วันละ
๒ หมู่บ้าน รวม ๔ วัน

--แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่ -ดาเนินการทันทีที่ประชาคมระดับ
ละหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
หมูบ่ ้านเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ภายในเดือนมีนาคม
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ
๑๗(๒)
-บันทึกรายงานการประชุม

๕

ประชาคมระดับตาบล

๖

จัดทาร่างแผนพัฒนา

-๒๗๕.๑รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และ
รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการของทั้ง
๘ หมู่บ้าน และจัดลาดับความสาคัญ
ความจาเป็นเร่งด่วนจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา
๕.๒เสนอความต้องการเร่งด่วนใน
ภาพรวมและระดับตาบลรวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประ
เด็กปัญหาตามลาดับ
๕.๓สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อ
พิจารณาจัดลาดับและลงมติโดยการยก
มือ
๖.๑คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสาน
กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๖.๒คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด
จัดทาแผนดาเนินงานและจัดทาร่าง

-บันทึกรายงานการประชุม
-ดาเนินการทันทีหลังจากรวบรวม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
ข้อมูลการประชาคมระดับหมู่บ้าน
-สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในเดือนเมษายน
ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ
๑๗(๒)
-สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม
ประชาคมระดับตาบล
-บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับตาบล
-ภาพถ่าย
-บันทึกรายงานการประชุม
-ดาเนินการทันทีหลังจากประชาคม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ระดับหมู่บ้าน/ระดับตาบลเสร็จสิ้นแล้ว
ตาบล
ภายในเดือนพฤษภาคม
-สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ
เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
-จัดทาแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตาบล
-ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชน

๗

๘

๖.๓กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
๗.๑เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผน
ท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด เพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของตาบล
๗.๒สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจาก
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนาเข้าระเบียบ
วาระเสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป
สภาพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๘.๑ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่าง
ท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
๘.๒สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของแต่ละยุทธศาสตร์
๘.๓สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมือ
๘.๔บันทึกรายงานการประชุมสภา

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือเชิญประชุม
-ดาเนินการทันทีหลังจากจัดทาร่าง
-สมุดลงชื่อเข้าประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วภายในเดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
พฤษภาคม
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ
๑๗(๔)บันทึกรายงานการประชุม
สภา
-ภาพถ่าย
-หนังสือเชิญประชุม
-ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
-สมุดลงชื่อเข้าประชุม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๔)
บันทึกรายงานการประชุมสภา

-ภาพถ่าย

-ดาเนินการทันทีหลังจากจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุม
คณะกรรมการฯเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาภายในเดือนมิถุนายน

๙

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

๙.๑ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๙.๒นาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่นผู้นาชุมชนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
๙.๓ อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
๙.๔ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกิน
ศักยภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการระดับ
อาเภอเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๙.๕จัดส่งให้อาเภอ/จังหวัด เพือ่ เป็น
ข้อมูลจัดทาแผนพัฒนาอาเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด
๙.๖จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ผู้บริหารพิจารราอนุมัติร่าง
-ดาเนินการทันทีเมื่อดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว
แผนพัฒนาสามปี
ภายในเดือนมิถุนายน
-รายงานให้ผู้กากับดูแลในระดับ
อาเภอทราบ
-ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ
๑๗(๔) และหมวด ๕ ข้อ ๒๔.๒๕

๑๐

จัดทาแผนการดาเนินงาน

๑๑

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

-๓๐๑๐.๑คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
อปท.
๑๐.๒จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผน
ดาเนินงาน
๑๐.๔ปิดประกาศภายในห้าสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน
๑๑.๑ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๑.๒คณะกรรมการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑๑.๓ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
๑๑.๔รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-ข้อบัญญัติตาบล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๕ ข้อ
๒๖

-ดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินในพื้น
อปท.ในปีงบประมาณนั้น

-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-ดาเนินการทันทีหลังจากจัดทา
-ข้อบัญญัติตาบล
แผนการดาเนินงานแล้วภายในเดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ธันวาคม
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๖ ข้อ
๒,๒๙,๓๐ และข้อ ๓๑
-ผู้บริหารประกาศการติดตามแผน
และประเมินผลแผนฯ ให้
ประชาชนทราบ

-๓๑๑๑.๕ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
๑๑.๖ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน

-๓๒แนวทางการดาเนินงาน
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ
๗ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวที
การประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา
๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
(๒) ให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชนที่
เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๓) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง
เหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากาหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ

-

๓๓-

เมื่อพิจารณาด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้าน
กาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่ดาเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเดินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
๓. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงคุณภาพ
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกาหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผล และ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
นาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)

-

๓๔-

๓.การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องรวมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับ
ความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการ
ปฏิบัติ
วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวมคะแนนและจัดลาดับ วิธีการจัดลาดับความสาคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลาดับว่า
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

-

๓๕-

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนด
แนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพ กาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนามาใช้
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้า ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่
ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ระบบติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องทาหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๖ ข้อ ๒๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึง่
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๓ คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการ ๑ คน ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก ๑ คน ทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมด ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้

๓๖แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลแม่สายมิตรภาพ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไว้ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ
แนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้น
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อัน
นามาสู่บทสรุป ที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
บทที่ ๔
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ ในการทางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสานึก
ในการให้บริการประชาชน สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
สาหรับคาว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมีตาแหน่งหรือหน้า
มายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ
อย่างใด ในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น ทั้งที่ตนไม่ได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่
นั้น หรืออาจใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

-

๓๗-

เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพล
เรือนนั้น มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ คือ
๑. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการ หรือ
นอกสถานที่ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะ ว่า ต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้
๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดหน้าที่ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยระบุว่า
ดารงตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
๑.๒ พิจารณามาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. จัดทา
๑.๓ พิจารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
๑.๔ พิจารณาพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจาแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงิน แต่ได้รับ
ฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มี
ลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางการ เพื่อนาไปส่งลงบัญชี โดยได้เซ็นต์รับหลังใบเสร็จรับเงินว่า “ได้รับเงิน
แล้ว” เช่นนี้ ก.พ. วินิจฉัยว่าประจาแผนกผู้นั้น มีหน้าที่ราชการที่ต้องนาเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่ง
ลงบัญชีและนาเงินไปใช้ส่วนตัวถือ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
“ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ แต่ผู้นั้นไม่
ปฏิบัติ หรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่นั้น โดย
ปราศจากอานาจหน้าที่ จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปะ ละเว้นก็ยัง
ถือไม่ได้ว่า เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนจะเป็น
ความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริง เป็นเรื่องๆไป
“มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการ หรือทานองคลองธรรม
๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
“ผู้อื่น” หมายถึงใครก็ได้ที่ได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
“มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น
๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทาด้วย ว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อื่นได้กระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ว่าการลงโทษผู้กระทาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
ตามนัยหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว. ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

-

๓๘-

รวมทั้งอาจระถูกยึดทรัพย์และดาเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
หากข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว รวมทั้งอาจ
จาคุกและยึดทรัพย์ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจิตต่อหน้าที่ร าชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสาคัญ ให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการละเว้นการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทาให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ จึงมีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้องค์กรเป็น
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้เกิดผลตามเปูาประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง
ความสาเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน
กล่าวคือ การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน และในทางตรงข้าม แม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ จะ
ออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตาม แต่ถ้าการบริหาร
จัดการไม่ดี การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลแม่สายมิตรภาพได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละขั้นตอนไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใด มีความจาเป็น หรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
หมวด ๗ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๓๗
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วน
ราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบ เป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นว่างานั้น มีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วน
ราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการ

-

๓๙-

อื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซ้าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่
กรณีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาหนดเป็นความลับได้เท่าที่
จาเป็น
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผล
มาตรา๙(๓) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคระผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา ๔๗ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดย
คานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตาแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
เป็นกลางทางการเมือง
อานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

-

๔๐-

๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ข้อบังคับเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ในฐานะองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดาเนินงาน การจั ดบริการ
สาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของ
ข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภา พ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลของการกระทาของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ข้อ ๒ การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ
๒.๒ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จตามเปูาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

-

๔๑-

ข้อ ๕ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ
ข้อ ๗ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
เครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
พระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความ
โปร่งใส ของหน่วยงานรัฐใน ๓ มิติ การเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมิติของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐาน และระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการ
ประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้การพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล

-

๔๒-

ข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่น ได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มีความสาคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี ประสิทธิภาพ
โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้จากทุกฝุาย รวมทั้งการให้การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของ
ความเท่าเทียม และมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ที่กาหนด
ภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
๑) ประชาชนได้รับความสะวกรวดเร็ว ในการรับบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และกระบวนการ
ทางานอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครับ
๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้
๔) มีความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และสังคม
๕) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครับ โดยเฉพาะ
การใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
๑) มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานที่กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้อง กับความโปร่งใส ที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการดาเนินการที่สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
๓) มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับ การตรวจประเมินของ หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมาย หรือเพื่อกิจการอื่น
๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชน มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึง ความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดย
มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่
๑. การจัดทาและเผยแพร่โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๒. การจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
๓. การกาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใส ด้านการให้บริการแก่ประชาชน

-

๔๓-

มาตรฐานความโปร่งใส ด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการทาหน้าที่โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติ และการขจัด
ข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้บริการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ
๑. การกาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๓. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
๔. การจัดให้มีช่องทาง และกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๖. การจัดทาระบบข้อมูลทางสถิติ และสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผย การตรวจสอบได้ และการส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอน และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพ ที่มี
ความก้าวหน้า ในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดค่าความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตาม และประเมินผล เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผย ให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกที่มีความเป็นอิสระ การ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ติดตาม และประเมินผลการทางานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส ดังนี้
ด้านการติดตามและประเมินผล ๕ ประการได้แก่
๑. การจัดทาหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒. การจัดให้มีระบบและกลไกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
(External Audit) ที่เป็นอิสระ
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มาตรฐาน
ความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผย และการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่ าวสาร เพื่อการบริหารความโปร่งใส และการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

-

๔๔-

กลไกการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน
งบประมาณ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติการของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
๑. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล และส่วนงาน ภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผล
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้บริการ
ตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามลาดับก่อน-หลัง หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่หน่วยงาน กาหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการ
ให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ให้บริการแก่ประชาชน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน มีดังนี้
๑. มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กาหนดไว้
๒. มีการให้บริการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓. มีการให้บริการเรียงตามลาดับ ก่อน-หลัง
การที่หน่วยงานได้มีการกาหนดและดาเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณ ให้โทษ และ
การจัดทากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการกาหนด รูปแบบและเกณฑ์
มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทาความผิด ตามกฎระเบียบของราชการ และจริยธรรมของ
หน่วยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม วิธีการ
ประเมิน พิจารณาจากการกาหนด และดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบ การให้คุณ/ ให้โทษ แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน และเพื่อให้การพัฒนาระบบ การติดตามและ
ประเมินผลของหน่วยงาน โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งมีการกาหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ
การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการทางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน
๑. มีการจัดทาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการ
ติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน

-๔๕๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงาน
ต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงาน
๑. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การ
จัดทารายงานผลการประเมิน การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี
๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีให้เป็นที่รับรู้
ของบุคคลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ
มาตรฐานการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน ได้ดาเนินการไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้น หมายถึง การบังคับให้
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกาหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของ
โครงการ เพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ
(Quantity Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ เรียกว่าการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึง การควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้
โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
๒. การควบคุมบุคลากร (Prosonal Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กาหนดไว้ และให้เป็นไป
ตาม กาหนดการโครงการ ควบคุมและบารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสานึกในหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย
๓. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost
Control) การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
ค่าใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงาน ในการเป็นปัจจัยนาเข้า
ของโครงการ เพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การ
ควบคุมกากับ ดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็น และเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น

-๔๖ความสาคัญของการติดตาม และควบคุม
ความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้
จากประเด็นต่อไปนี้
๑. เพื่อให้แผนบรรลุเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็น
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุด ของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือ
เป็นหัวใจสาคัญของโครงการ หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทา
โครงการนี้ไปทาไม เมื่อเป็นเช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้
โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมสาคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ
๒. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายของ
โครงการ โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของ
โครงการลงไปได้มาก ทาให้สามารถนาทรัพยากรที่ลดลง ไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ได้
๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่
เป็นการจับผิดเพื่อลงโทษ แต่เป็นการแนะนาช่วยเหลือ โดยคานึงถึงผลสาเร็จของโครงการเป็นสาคัญ เพราะ
นั้น ผู้นิเทศงานปละผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
กระตือรือร้น เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะนา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากขึ้น
๔. ช่วยปูองกันความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการ
ฃควบคุมไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียหายนั้นแต่ต้น
ลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น
๕. ทาให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทาการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถคิด
หามาตรการในการปูองกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อ เช่น โครงการก่อสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาลักลอบตัดไม้เถื่อน โดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น
๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห็นเปูาหมายวัตถุประสงค์ หรือมาตรการของงานได้ชัดเจน
ขึ้นโดยปกติโครงการต่างๆ มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายไว้อย่างหลวมๆ หรืใช้คาที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง เช่นคาว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารมองไม่เห็นเปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการ จะต้องมีการทาให้วัตถุประสงค์ และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได้
สามารถเปรียบเทียบและทาการควบคุมได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญ ของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กาหนดไว้ การติดตามและ
การควบคุมนั้น เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมักจะใช้ควบคู่กัน ไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่
ทิศทางที่ต้องการ และในทางกลับกัน ใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทาหน้าที่ควบคุม ก็ต้องมีการติดตาม
ก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้

