
บทที่ ๑ 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 

๑. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๗. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร 
 

ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย 

หรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุ

ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้างาน

และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและ

ครบถ้วน 



คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน  มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด 

ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่  เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้หน่วยงานต้องให้

ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของ 

แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุดและเพ่ือใช้

มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง 

อย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการ

ยอมรับผลกรประเมินฯมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ 

หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน  เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอน

เด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ 

๑. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 

๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 

๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน 

๔. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๖. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 

๘. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 



๙. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 

๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 

๑๑. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 

๑๒. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากข้ึน 

๑๓. ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 

๑๔. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 

๑๕. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 

๑๖. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 

๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 

๑๘. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 

๑๙. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน 

๑. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 

๓. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 

๔. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

๖. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 

๗. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 

๘. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

๙. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพื่อน ามาปรับปรุงงานได้ 

๑๐. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 

๑๑. มีข้ันตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 

๑๒. รู้จักวางแผน ฃการท างานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 

๑๓. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๑๔. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑๕. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 

๑๖. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 

๑๗. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 



๑๘. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

๑๙. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร  เข้าใจกั้นและกันมากข้ึน 

๒๐. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ควำมหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหาร

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมารที่

ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

(ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น ๕,๓๓๕ แห่ง) 

 

รูปแบบองค์กำร 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 

หกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ 

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กำรบริหำร 

  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.๕๘) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล ๑ คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน ซึ่งเรียกว่า 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 

  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๑. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) 

๒. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา ๖๗ ดังนี้ 



-จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 

-การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 -ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

 -ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 -ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

 -คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

  ๓. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้ 

   -ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

   -ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

   -ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

   -ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   -ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

   -ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

   -บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

   -การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

   -หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

   -ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 

   -กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

   -การท่องเที่ยว 

   -การผังเมือง 

 (ความเดิมในมาตรา ๖๘(๑๒) และ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญของต ำบล 

๑.สภำพทั่วไป 

 ๑.๑ ลักษณะท่ีตั้ง 

  ต าบลแม่อ้อ เป็นต าบลหนึ่งใน ๑๕ ต าบล ในเขตการปกครองของอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ทาง

ทิศตะวันออกของอ าเภอพาน  ห่างจากอ าเภอพาน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีในเขตการปกครองขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ๑๓๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๙๕,๖๐๐ ไร ่

  ทิศเหนือ  จดต าบลห้วยสัก  เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

  ทิศตะวันออก  จดต าบลดอยลาน เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

  ทิศตะวันตก  จดต าบลเจริญเมือง เขตอ าเภอพาน 

  ทิศใต้   จดต าบลสันมะเค็ด,ต าบลสันติสุข เขตอ าเภอพาน 

 ๑.๒ ต าบลแม่อ้อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้ 

   ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน กรมการปกครอง 

          ณ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน หลังคำเรือน ชำย หญิง รวมประชำกร 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑ๆ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

แม่อ้อใน 
แม่อ้อนอก 
แม่แก้วใต้ 
โป่งทะลาย 
จ าผักกูด 
แม่แก้วกลาง 
ปอเรียง 
ดงชัย 
เด่นชัย 
แม่แก้วเหนือ 
แม่อ้อหลวง 
ใหม่เจริญ 
สันป่าเมา 
แม่แก้วรุ่งเรือง 
แม่อ้อสันติ 
แม่อ้อ 
แม่แก้วพัฒนา

๑๘๕ 
๑๕๗ 
๒๖๓ 
๒๐๖ 
๒๑๗ 
๑๙๓ 
๑๐๑ 
๒๐๘ 
๒๒๙ 
๒๐๗ 
๒๖๙ 
๑๓๕ 
๒๑๑ 
๒๕๖ 
๑๓๓ 
๑๗๑ 
๑๓๐ 

๑๗๒ 
๑๙๘ 
๓๔๐ 
๒๘๔ 
๒๕๖ 
๒๓๗ 
๑๖๗ 
๒๘๙ 
๒๗๐ 
๒๖๒ 
๓๒๓ 
๑๗๖ 
๒๓๘ 
๓๓๙ 
๑๙๐ 
๒๒๘ 
๑๘๘ 

๑๙๖ 
๑๗๘ 
๓๓๐ 
๒๖๘ 
๒๕๘ 
๒๐๙ 
๑๕๖ 
๓๐๑ 
๒๗๒ 
๒๔๒ 
๓๔๐ 
๑๗๕ 
๒๒๓ 
๓๕๙ 
๑๗๔ 
๒๓๖ 
๑๗๑ 

๓๖๘ 
๓๗๖ 
๖๗๐ 
๕๕๒ 
๕๑๔ 
๔๔๖ 
๓๒๓ 
๕๙๐ 
๕๔๒ 
๕๐๔ 
๖๖๓ 
๓๕๑ 
๔๖๑ 
๖๙๘ 
๓๖๔ 
๔๖๔ 
๓๕๙ 



๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

 

ทรายทอง 
แม่แก้ว 
สักชัยทอง 
 

๑๑๒ 
๙๘ 

๑๖๕ 

๑๖๓ 
๑๔๑ 
๒๕๑ 

๑๕๒ 
๑๔๑ 
๒๕๓ 

 

๓๑๕ 
๒๘๒ 
๕๐๔ 

 
รวมทั้งสิ้น ๓,๖๔๖ ๔,๗๔๑ ๔,๖๓๔ ๙,๓๔๖ 

 

๒.อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลแม่อ้อ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ 

ข้าวโพด ข้าว มันส าปะหลัง กระเทียม ถั่วลิสง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ผลไม้ สัปปะรด เห็ดฟาง สัตว์เลี้ยงท ารายได้ได้แก่ 

หมู่ ไก่ วัว ควาย 

 นอกจากฤดูท านา ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพ รับจ้าง และท าอุตสาหกรรม

ในครัวเรือนได้แก่ ทอผ้า  หน่อไม้อัด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นกล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม 

 ต าบลแม่อ้อ มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ประมาณ ๒๔,๑๕๕ ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว ท าไร่ ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง ถั่วลิสง และท าสวนผลไม้ ได้แก่ ล าไย มะม่วง  เป็นต้น 

๓.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

 *ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน 

 *หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

  พ้ืนที่การเกษตร ๒๔,๑๕๕ ไร่ คุณภาพดินท าการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นกรวดทราย หน้าดินถูกชะ

ล้าง พ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นที่ราบสูง ขาดแคลนน้ าที่จะน าไปใช้ในการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  ได้แก่ 

  ล ำดับ ประเภท จ ำนวน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ปั๊มน้ ามัน ขนาดใหญ่ 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 
ร้านรับซ่อมยานยนต์ 
โรงสีข้าว 
 

๖  แห่ง 
๖๒  แห่ง 
๘  แหง 

๑๕  แห่ง 

**สภำพสังคม 

 

สถำบันกำรศึกษำ 

 -โรงเรียนประถมศึกษา  ๙  แห่ง 

 -โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑  แห่ง 



 -ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ๑  แห่ง 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง 

 -ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  ๒๐  แห่ง 

สถำบันและองค์กรศำสนำ 

 -วัด  ๑๒  แห่ง 

 -คริสตจักรชัยสวัสดิ์   ๑  แห่ง 

สำธำรณสุข 

 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่อ้อ ๑ แห่ง โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๑๐๔๓ 

 -บุคลากร ๑๐ คน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านแม่แก้ว ต าบลแม่อ้อ 

 -สถานพยาบาลเอกชน ๓ แห่ง 

 -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๙๘% 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่อ้อ ๑ แห่ง โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๑๖๐๐ 

 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านเด่นชัย ต าบลแม่อ้อ 

 พ.ต.ท. จรัญ  สุวรรณเวช สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่อ้อ 

 จ านวนข้าราชการต ารวจมีทั้งหมด ๔๐ นาย 

กำรโทรคมนำคม 

 -ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  ๑  แห่ง 

 -ระบบอินเตอร์เน็ต free wifi   ๒๐ จุด 

กำรไฟฟ้ำ ใช้ไฟฟ้ำ 

 ต าบลแม่อ้อ มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครอบครัวเรือน และยังอยู่ในระหว่างการขอ

ขยายเพ่ิมเติมอีกหลายครอบครัว 

แหล่งน้ำธรรมชำติ 

 -ล าน้ า ล าห้วย  ๙  สาย 

 -บึง หนองน้ าอื่นๆ      ๘  แห่ง 

 -น้ าแม่อ้อ  ต้นก าเนิดจากเทือกเขาดอยทอง อยู่ในเขตต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไหลผ่าน ม.๑ 

ม.๒ ม.๘ ม. ๗ และไหลไปรวมกับแม่น้ าคาวที่ ม.๓ 

 -น้ าแม่แก้ว  ต้นก าเนิดมาจากดอยแม่แก้ว  ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกของต าบล ไหลผ่านหมู่บ้าน ม. ๑๐ ม. ๖ ม. ๑๔ 

และไหลไปรวมกับแม่น้ าคาว ที่ม. ๓ 



 -น้ าแม่คาว ต้นก าเนิดจากการไหลรวมกัน ของแม่น้ าหลายสาย และล าห้วยจากต าบลธารทอง ต าบลทรายขาว 

และต าบลสันกลาง ไหลผ่านต าบลแม่อ้อ ม. ๕ ม. ๑๒ ม. ๔ ม. ๙ ม. ๓ ไหลไปรวมกันแม่น้ าฮ่างที่ ม. ๑๔ ต าบลสัน

มะเค็ด 

 -หนองบัวน้อย  ม. ๑๑ หนองผา ม.๒ หนองคือเวียง ม. ๑๓ หนองบัว ม. ๑๐ หนองบวกก๋อห้า ม. ๖ หนองแซะ 

ม. ๙ หนองบ่อนไก่ ม. ๔ และบวกป่าแฝก 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 

 -บ่อน้ าใช้ ๑,๑๕๕  แห่ง 

 -อ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่อ้อ ม. ๑ และอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว ม. ๑๐ 

 -บ่อน้ าตื้น จ านวน  ๘๒๙  แหง่ 

 -บ่อบาดาล  จ านวน ๓๗๕  แห่ง 

 -ประปา  จ านวน ๑๘  แห่ง 

 -อ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง 

ทรัพยำกรป่ำไม้ 

  -ป่าสงวนแห่งชาติดอยแม่แก้ว 

ทรัพยำกรดิน 

 พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ขาดน้ าเป็นบางแห่ง บางแห่งดินค่อนข้างเป็น

ทรายเหมาะที่จะปลูกมันส าปะหลัง  ข้าวโพด ถั่วต่างๆ 

 พ้ืนที่ทิศตะวันตก พ้ืนที่เป็นภูเขา และเทือกเขามีความลาดชันมากดินเป็นดินปนทรายบ่างแห่งเป็นดินลึกระบบ

น้ าเหลว ไม่เหมาะส าหรับเพาะปลูก ควรสงวนเป็นป่าไม้ ธรรมชาติ บริเวณตอนกลางบนพื้นที่เป็นดินเหนียว แต่ดินขาด

อินทรียวัตถุ หน้าดินถูกชะล้าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า พ้ืนที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

บางปีน้ าท่วม ควรจัดให้มีระบบชลประทาน 

  มวลชนจัดตั้ง 

   -ลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน  ๓  รุ่น   ๖๕๐  คน 

  -อปพร.    จ านวน  ๗๕  คน 

  -สายตรวจอาสา  จ านวน  ๑๙๕  คน 

๕. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 

 ๕.๑  การรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน 

  จ านวนกลุ่มทุกประเภท ๖๒ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้ 

  *กลุ่มออมทรัพย์ ๙ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มออมทรัพย์วัดกู่แกว กลุ่มออมทรัพย์คริสตจักรชัยสวัสดิ์ ฯลฯ 

  *กองทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน กองทุน ก ข ค จ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เยาวชน 



  *กลุ่มอาชีพ ๔๙ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยเคมี กลุ่มเย็บผ้า ประดิษฐ์ดอกไม้ ทอผ้า เลี้ยงไก่ ท าขนม เลี้ยงวัว 

จักสาน ถักยอ ผลิตไม้กวาด ทอเสื่อ เลี้ยงหมู และกลุ่มอ่ืน 

  *กลุ่มอ่ืนๆ ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี 

 ๕.๒  จุดเด่นของพ้ืนที่ (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

  ต าบลแม่อ้อ มีป่าสงวนแห่งชาติดอยแม่แก้วและอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว น้ าตกห้วยแม่แก้ว พระธาตุกู่แก้ว 

หนองบัว 

  ด้านการเกษตร มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ๒๔,๑๕๕ ไร่ ผลผลิตที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

ถั่ว กระเทียม เห็ด ล าไย สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ วัว ควาย หมู ไก่ ฯลฯ 

  ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป จักสาน แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร ทอเสื่อกก พรมเช็ดเท้า ฯลฯ 

 ๕.๓  ปัญหาข้อจ ากัดในการพัฒนา 

  พ้ืนที่การเกษตรเป็นที่ราบสูง ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 

  ดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า 

  ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากท านา 

  ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 

  ประชาชนขาดความรู้ในการขยายผลผลิต และจ าหน่ายสู่ตลาด 

  ประชาชนขาดความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพดินและปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพดิน 

  ประชาชนความรู้ ในด้านเทคนิคการเกษตรแผนใหม่ 

  อัตราค่าจ้างแรงงานต่ า และไม่มีงานท าตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๓ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล  

เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน  

ผู้บริหารจะมีเครื่องมือ ช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่ง

การสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือเนื่องจากมีทั้ง

หลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ-ไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมาก

ขึ้น  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือสุขภาพของการปฏิบัติงานและความ

เจริญก้าวหน้าขององค์การ 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance  Standard)  การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญ

ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา

ปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงานทั้งนี้เพ่ือให้

องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น  จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  

Standard)  ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็น

ข้อมูลที่องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ

โอนย้าย  การให้พักงานและการให้พ้นจาการงานโดยทั่วไปแล้ว  การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินไป

อย่างบริสุทธิยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น  องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา

ประเมินผล  ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance  Standard)  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การปฏิบัติงานของบุคคลจึง

เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance  Standard)  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการผลเรือน  ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง  ซึ่งถือว่า

เป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะ      



ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ

พิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ

ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบ่างประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ  ในขณะที่บางประเภทอาจ

ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของงานประเภทนั้น ๆ 

วัตถุประสงค ์

          ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

          ๒. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น เครื่องมือ

อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลิตผลหรือการบริการ

ที่มีคุณภาพ  เสร็จรวยเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย  มีการท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการ 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การสร้างแรงจูงใจ

การปรับปรุงงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๑  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน  สามาร  

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับท่ีควรจะเป็นมีความขัดเจน มองเห็นแนวทางในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น  และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 

                       ๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ให้เราเกิดความมุ่งม่ันไปสู่ มาตรฐาน

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู่สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม

ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  

           ๓. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ

จะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายเละเอียดของงานทุกครั้ง  ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน

และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และช่วยให้สมารถพิจารณาถึงว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต้อการเพ่ิมผลผลิต         



          ๔. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม  การปฏิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น  ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้น

และควบคุมงานได้ดีขึ้น 

          ๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีเหลักเกณฑ์  ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการ

ปฏิบัติงานที่ท าให้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น   

ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ประกอบด้วย 

                     ๑  เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบ  บรรยายลักษณะ

งาน(Job  Description)  ประกอบด้วย                                                                                          

      ๒.พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่า

จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน  หรือวิธีการปฏิบัติงาน  ซึ้งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย

หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 

                    ๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและ  ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งอื่น ๆ  เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

                    ๔ ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

ก าหนดไว้ 

  ๕  ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกันมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

         ๖.  พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เกณฑ์ 

ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ได้แก่  เกณฑ์ด้านปริมาณงาน

และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน  ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด  ดงันี ้

๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีประมาณเท่าไร  และควรจะใช้   

เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ  ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สมารถก าหนดมาตรฐานดัวยปริมาณหรือ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติได้                                                                                                                     



                  ๒.  คุณภาพของงาน  เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด  โดยส่วน

ใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความควบถ้วน  ประณีต  ถูกต้องเชื่อถือได้  ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร          

                  ๓.  ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐาน ด้วยคุณภาพ

หรือปริมาณ  แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคคลหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 

                       ดังนั้น  การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้

ปฏิบัติทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร  เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การ

และขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมของงานอย่างไรกต็าม  เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงาน

ต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ  ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับและ

ผู้ใต้บังคับบัญชีเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้  

ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดได้มีการ

บันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รัยรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

ก าหนดไว้ต้อง   สมารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม

มาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 

โครงสร้ำงองค์กรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล

กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมี

พนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานจ่างๆ ได้เท่าที่จะเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

- ส านักงานปลัด   -  กองสาธารณสุข 

- กองการศึกษาและวัฒนาธรรม  -  กองช่าง 

- กองคลัง 

 

 



รูปภาพโครงสร้างส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

   

 

ส ำนักงำนปลัด 

  มีภาระหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับ

ต าบล  การประชุมสภา  การจัดท าระเบียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  

ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง  งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี  การประนีประนอม  ข้อพิพาทต่าง ๆ งาน ส่งเสริม

การเกษตร  การท่องเที่ยว  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม  การให้ค าปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล  

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต

ต่าง ๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ  ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้องโดยแย่งงาน

หลักภายในออกเป็น ๗ งาน  คือ 

๑.  งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่ควำมผิดชอบ  ดังนี้ 

-งานสารบรรณ 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานบริหารงานบุคคล 

-งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

-งานประชาสัมพันธ์ 

-งานอาคารสถานที่ 

ส ำนักปลัด 

 

งำนกฎหมำยและคดี 

 

งำนกิจกำรสภำ อบต. 

 

งำนป้องกันและ 

บรรเทำสำธำรณภัย 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

งำนนโยบำยและแผน 

 

งำนบริหำรงำน 

บุคคล 

งำนสวัสดิกำรและ 

พัฒนำชุมชน 

งำนสำธำรณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

 



-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

-งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 

-งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

-รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ 

-งานอ านวยการและประสานราชการ 

-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 

-งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 

-งานข้อมูลการเลือกตั้ง 

-งานชุมชนสัมพันธ์ 

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 

-งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 

-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  งำนนโยบำยแผน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -งานวิชาการ 
  -งานงบประมาณ 
  -งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  -งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
  -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
  -งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
  -งานประสานโครงการฝึกอบรม 
  -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
๓.งำนกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานกฎหมายและคดี 
  -งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
  -งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
  -งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -งานระเบียบการคลัง 
  -งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
  -งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
  -งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 



  -งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยราชการ 
  -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานอ านวยการ 
  -งานป้องกันสาธารณภัย 
  -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
  -งานกู้ภัย 
๕.งำนกิจกำรสภำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
  -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
  -งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 
  -งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 

-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
๖.งำนบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานการวางแผนอัตราก าลังคน 
  -งานการสรรหาบุคลากร 
  -งานการเลื่อนต าแหน่ง/แต่งตั้ง 
  -งานการพัฒนาบุคลากร 
  -งานระบบจริยธรรมและวินัย 
๗.งำนสวัสดิกำรสังคม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานสวัสดิการสังคม 
  -งานสังคมสงเคราะห์ 
  -งานพัฒนาชุมชน 
  -งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
  -งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
  -งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
  -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 

    

กองคลัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้
และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครง เงิน
สะสม งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้- รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีแบะการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย 

๑. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 
-งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปี 
-งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
-งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อ่ืน ๆ 
-งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า 
-งานตรวจสอบและประเมินภาษี 

กองคลัง 

งำนกำรเงินและ 
บัญชี 

งำนพัฒนำและ 
จัดเก็บรำยได้ 

งำนทะเบียน 
ทรัพย์สินและพัสดุ 



-งานการน าส่งเงินรายได้ 
-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สิน 
-งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการ    
 บ ารุงรักษา) 
-งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
-งานการเก็บเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับพัสดุ 
-งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
โครงสร้างกองช่าง 

 

                       

 

 

  

กองช่ำง 
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่งงานหลักภายในประกอบด้วย 
         ๑. งำนก่อสร้ำง มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานก่อสร้างและบูรณาการ 
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ 
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน  รางระบายน้ า และโครงสร้างพื้นฐานตอ่ืน ๆ 

กองช่ำง 

งำนก่อสร้ำง 
งำนประสำน 

สำธำรณูปโภค 
งำนผังเมือง 

 

งำนออกแบบและ
ควบคุมอำคำร 



- งานธุรการประจ าส่วนโยธา 
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
- งานจัดท าบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานออกแบบ 

        ๓.  งำนประสำนสำธำรณูปโภค  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ า 
- งานจัดตกแต่งสถานที่ 

๓.  งำนผังเมือง  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังเมืองพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
- ง่านอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

        โครงกำรสร้ำงกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
                                  
                     กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

 
 

               งำนบริหำรกำรศึกษำ                                         งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ                   
                                                                                                    วัฒนธรรม 
 
 
 



กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา  การ

จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวาง

โครางการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายแผนงาน และ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง และแบ่งงานหลัก

ภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ คือ 

๑. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ 

-  งานบริหารวิชาการ 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานลูกเสือและยุวกาชาด 

          ๒.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

- งานส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานสนับสนุนกิจการศาสนา 

- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 

- งานสันทนาการ 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

กระบวนงำน : กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ 

แนวทำงระเบียบกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาชององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง

มีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล  ๓ ปี  เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  ปัญหาความต้องการท้องถิ่น  เพื่อน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง

แผนพัฒนาต าบล ๓ ปี  เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลแม่อ้อ  และเป็นเครื่องมีของผู้บริหารในการวางกรอบการ

ท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

 แผนพัฒนาสามปี  เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา แสดง

แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน  มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จ าด าเนินการเป็น

ระยะเวลา  ๓ ปี  และการแสดงความเชื่อมโยงกับบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมอในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อที่กระบวนการ

จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามจุดประสงค์ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี 

                      ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ    พัฒนา  แผน ๓ 
ปี  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
                      ๒.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ  ต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      ๓.  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันที่เมื่อได้รับงบประมาณ 
 

แผนพัฒนำสำมปี  มีลักษณะกว้ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

          ๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

           ๒. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

           ๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 

           ๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ  งบประมาณ   

รายจ่ายประจ าปี 

 

 

 

 



สรุปควำมเชื่อมโยง 

แผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ กับแผนพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
แผน 

ยุทธศำสตร์ 

แผน 

พัฒนำสำมปี 

งบประมำณ 

รำยจ่ำย อปท. 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 

นโยบำยของรัฐบำล/ 

แผนกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน 

ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด/อ ำเภอ 

นโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่น 

ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ปัญหำควำมต้องกำรของ

ประชำชน/แผนชุมชน 

ข้อมูล 

 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

จุดมุ่งหมำย 

ยุทธศำสตร์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

โครงกำร 

กิจกรรม 

 

หมวด 

รำยจ่ำยต่ำง ๆ 

 

แผนกำร 

ด ำเนินงำน 

 

(ปฏิทินกำร

ท ำงำน) 



การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน  เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน – หลัง  ของแต่

ละข้ันตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้นและแสดงให้เห็น

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow  Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 

ก.พ. – มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักงานปลัดฯ/คกก. จัดท า
แผน/คกก.สนับสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 

มี.ค. – พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/ คกก. 
จัดท าแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

จัดท าร่างแผนฯ 
 

พ.ค. – มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/ คกก./
จนท.ส านักงานปลัดฯ 

ประชุม คกก.จัดท าแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ 

 

พ.ค. – มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/จนท.
ส านักงานปลัดฯ/คกก. จัดท า
แผน/คกก.สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯ พิจารณา 
เห็นชอบ 

 
มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/สภา 

ประกาศใช้  มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ควำมหมำยสัญลักษณ์ 

  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวชองงาน 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 

      

N 

Ye 

N 

Y 



๑. ประชำคมหมู่บ้ำน 

 

๒. รวบรวมน ำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อประชุมคณะกรรมกำร

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต. และคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 

 

 

๓. ประชำคมระดับต ำบล 

 

๔. เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 

 

 

๕. ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 

 

๖. รำยงำนอ ำเภอ จังหวัด กระทรวงทรำบ 

 

 

๗. ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพัฒนำต ำบล 

 

๘. ฝ่ำยบริหำร และเจ้ำหน้ำที่งบประมำรจัดท ำเป็นข้อบัญญัติ 

 

 

๙. เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 

 

๑๐. นำยอ ำเภออนุมัติ 

 

 

๑๑. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงนำมประกำศเป็นข้อบัญญัติ 

 

 

 



๑๒. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 

 

-จัดท ำเอง 

-สนับสนุนงบประมำณk 

 

๑๓. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำงๆ 

 

        -ตรวจสอบงบประมำณ 

        -เสนอโครงกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งได้ก าหนด

ขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ ๗ ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง 

วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง

ด าเนินการต่อไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านปลดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ขั้นตอนที่ ๒  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ

ท้องถิ่นรวมทัง้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการ

ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสาม

ปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป 



๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม 

อะไรบ้าง ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ

ในการพัฒนา 

๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี 

การด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(๒) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ 

ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(๓) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้ 

อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 

(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณาก าหนด

กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

-งบประมารรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  หรือภารกิจผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 

 -โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางด้านก าลังเงิน 

ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 

 -โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ

ด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทาง

ราชการ 

 -โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน

ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๓  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่ง

ใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 

-การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

-การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

-การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

-การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่

ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 

๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี 

(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 

 ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน

ที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ 

จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า

แนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปี

นั้น อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 



 วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือก

โดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี 

Rating Scale หรือวิธี Strategic  lassues Graph หรือวิธอ่ืีนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือก

วิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา 

เหล่านั้นมาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการ

จัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ ๔ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง 

แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๗ กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา 

ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 

ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ

เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 

 



ประโยชน์ของแผนพัฒนำ ๓ ปี 

 การจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น

อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ

บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไป

ประกอบด้วย 

 เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการการ

ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

 คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความ

แตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพก าลังคน

เหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้า

พิจารณาในความหมายอย่างกว้างขวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วย 

 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดย

ส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

 กำรบริหำรจัดกำร เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ระบบติดตำมประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก

สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน

สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท า

หน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ

ทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 



 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 

๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก

ปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี 

  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน 

เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จึงต้อง

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่

เกิดข้ึน 

 

 


