
 

     -26- 
 
๕.๙ สถานศึกษาในสังกัด ซ่ึงประกอบไปด้วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปากดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีเสียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจริมอนุสรณ์ ๒ 

      -  งานบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน  
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ  สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

 -  งานจัดการเรียนการสอน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การจัด
กิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อการ
เรียนรู้กํากับดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

 -  งานการเงิน / บัญชี และพัสดุ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงาน งานเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย   งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนเก่ียวข้องทุกประเภท  งานจัดทํารายงาน
ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอ่ืนๆ  งานการซ้ือและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา  งาน 
การจัดทําทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจําหน่ายพัสดุ  งานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในสังกัด เก่ียวกับงานบัญชี งานการเงิน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ควบคุมการตรวจสอบ
และตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในด้านการเงิน การบัญชี  ครุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  การเงินยอดเงิน  การทําสัญญา  การจัดซ้ือพัสดุ  การเบิกจ่าย
การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ  งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
 
การปฏิบัติงานตามภารกจิ หลัก กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจริม 

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยให้เทศบาลต้องมี 
การปรับปรุง แผนพัฒนาตําบล 3 ปีเป็นประจําทุกปีซ่ึงการปรับปรุงแผนจะต้องนําข้อมูลท่ีได้จากการจัดประชุม 
ประชาคม หมู ่บ ้าน ประชาคมตําบลป ัญหาความต้องการท ้องถ่ินยุทธศาสตร ์การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตําบลจริมได้ทําข้อมูลท่ีได้มา 
ปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปีเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลจริมและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวาง 
กรอบการทํางานการพัฒนาตําบล ต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ีชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะ 
ดําเนินการเป็น ระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
กล่าวคือ เทศบาลตําบล สันทรายใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือใน การจัดทํางบประมาณ  
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รายจ่ายประจําปี เพ่ือท่ี กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนสามปี 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผน 3 ปี  และการจัดทํางบประมาณประจําปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่นลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี  
 
Work  Flow  กระบวนงาน 

การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ  และความ 
สัมพันธ ์ก่อน - หลัง ของแต ่ละข้ันตอนในกระบวนงาน ท่ีจะเป ็นประโยชนใ์นการช ่วยทําความเข ้าใจ 
กระบวนการทํางานท่ีง่ายข้ึน และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. ประชาคมหมู่บ้าน 

 
2. รวบรวมนําข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพ่ือประชุมคณะกร

รมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนา เทศบาล 

3. ประชาคมระดับตําบล 

4. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 

5. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

6. รายงานอําเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาตําบล 

8. ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจัดทําเป็นเทศบัญญัติ 

9. เสนอให้สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 

10. นายอําเภออนุมัติ 

11. นายกเทศมนตรีลงนามประกาศเป็นเทศบัญญัติ 

12. ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดทําเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 
13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ 

- ตรวจสอบงบประมาณ 
- เสนอโครงการ 



  

๒๖ 

คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจริม 

ของเทศบาลตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น/ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด  1  ข้อ  7  และ  ข้อ  9 

- ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการชุด 
เดิมหมดวาระแล้ว  ซึ่ง 
คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระอยูใ่น 
ตําแหน่งคราวละสองปี 
- ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

2 การเตรียมการจัดประชุม 
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้นํา 
ชุมชนทุกหมู่บ้าน  กําหนดวัน  เวลา  
และสถานที่จัดเวทีประชาคม รูปแบบ  
การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ลําดับการ นําเสนอ 
2.2  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนําแผนงาน/ 
โครงการ เข้าร่วมบูรณาการ 
2.3  จ้งอําเภอ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  70 ของครัวเรือนทั้งหมด 

- หนังสือเชิญอําเภอ/ส่วน 
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
บูรณาการ 
- แบบนําเสนอแผนงาน/ โครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 
1 ข้อ 10 (1) 

- ดําเนินการภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
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ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

   

3. การประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน 

3.1  ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 3.2 สว่ 
นราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้นําชุมชน/ประชาชน/ 
คณะกรรมการหมู่บ้านนําเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจุ 
ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/ โครงการ 
3.4  วิเคราะห์ข้อมูลจัดลําดับความสําคัญ 
3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ 
โดยการยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด  3  
ข้อ  17 (1) - 
สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ - 
บันทึกรายงานการประชุม 
ประชาคมทุกหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมิน 

- ดําเนินการระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม  
-ออกประชาคมทั้งหมด  13 
หมู่บ้าน  วันละ  1  หมู่บ้าน  
รวม ๖ คน 

 

4. การรวบรวมนําข้อมูล 
ปัญหา/ความต้องการ/ 

โครงการจากการ 
ประชาคมหมู่บ้าน 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  13 
หมู่บ้าน 
4.2  จัดลําดับความสําคัญ  ความจําเป็นเร่งด่วนจากการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อดําเนินการต่อไป 

- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ 
แต่ละหมู่บ้าน  ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 
ข้อ 17 (2)  
- บันทึกรายงานการประชุม 

- 
ดําเนินการทันที่ประชาคมระดับ 
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง  13 
หมู่บ้าน  ภายในเดือน  มีนาคม 
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๒๘ 
ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย 

เหตุ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

5. ประชาคมระดับตําบล 5.1  รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมูล 
แผนงาน/โครงการ  ของทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน  ที่จัดลําดับจัด 
ความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคม 
หมู่บ้านมาพิจารณา 
5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับตําบล 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปัญหา 
ตามลําดับ 
5.3 สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและลง 
มติโดยการยกมือ 

- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน 
- สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการทั้ง 
13 หมู่บ้าน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ  17 (2)  
- สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมประชาคม 
ระดับตําบล 
- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับตําบล 
- ภาพถ่าย 

- ดําเนินการทันทีหลังจาก 
รวบรวมข้อมูลการประชาคม 
ระดับหมู่บ้านทั้ง ๑3 หมู่บ้าน 
ภายในเดือน  เมษายน 

 

6. จัดทําร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคม 
หมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน/ระดับตําบล 
- สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญ 
- จัดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบล 

- ดําเนินการทันทีหลังจาก 
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ 
ตําบลเสร็จสิ้นแล้ว  ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 
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๒๙ 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย 
เหตุ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

6. จัดทําร่างแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด  จัดทําแผนดําเนินงาน 
และจัดทําร่าง 
6.3 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของ 
ประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก 
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา 
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

- ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผน ชุมชน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 10 (2) และ ข้อ  
11 

  

7. ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น/ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1 เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทําแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบล 
7.2 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเพื่อนําเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ 
พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 ข้อ 12 
- บันทึกรายงานการประชุม 
- ภาพถ่าย 

- ดําเนินการทันทีหลังจาก 
จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แล้วภายในเดือนพฤษภาคม 
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ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย 
เหตุ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ 
สภาเทศบาลตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ 
8.3สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมือ 
8.4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
- บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
- ภาพถ่าย 

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

9.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
9.2 นําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้นํา 
ขุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย 
ทั่วกันภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมโครงการที่กําหนดไวใ้นแผนพัฒนาสามปี 
9.4  ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอ 
คณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง 
แผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาสามปี 
- รายงานให้ผู้กํากับดูแลในระดับอําเภอ 
ทราบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ 17 (4) 
และ หมวด 5 ข้อ 24,25 

- ดําเนินการทันทีเมื่อ 
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ภายใน 
เดือนมิถุนายน 

 

342 



  

 
๓๑ 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย 
เหตุ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

9. ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

9.5 จัดเก็บไวใ้ช้ประโยชนใ์นการพัฒนาหมู่บ้าน 
9.6  จัดส่งให้อําเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจัดทําแผนพัฒนา 
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

10. จัดทําแผนการดําเนินงาน 10.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการ 
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิ าหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ 
ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
10.2  จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ 
ดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน 
ดําเนินงาน 
10.4  ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ 
อย่างน้อยสามสิบวัน 
11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
11.2  คณะกรรมการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติตําบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  5  ข้อ  26 

- ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคมของ 
ปีงบประมาณนั้นหรือภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง 
งบประมาณดําเนินการหรือ 
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิ าหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง 
ดําเนินการในพื้นที่ อปท.ใน 
ปีงบประมาณนั้น 
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๓๒ 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย 
เหตุ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
กระบวนงาน : การจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

    

11. การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

11.3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปี 
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
11.6  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติตําบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด 6 ข้อ 28,29,30, 
และ ข้อ 31 
- ผู้บริหารประกาศการติดตามแผนและ 
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

- ดําเนินการทันทีหลังจาก 
จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว 
ภายในเดือนธันวาคม 

 

   

362 



 

-3-ข-ข๖  -37- 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
จากข้ันตอนการจัดทําแผนสามปี หลังจากท่ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว  

ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงข้ันตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี ซ่ึงได้กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้  
 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
1 .หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 

ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการ 
ต่อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผ่านปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอนุมัติ 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและประชาชน 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการ ของ 
ท้องถ่ิน รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประชาคม 
ท้องถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใีนครั้งแรกให้เวที 
การประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใช้เป็นแนวทาง 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

3. เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
ท่ีต้องดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ 
ในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ด้ังนั้น ในข้ันตอนนี้จะต้องมีการ 
ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
(2) ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ 

ชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี 

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปไีด้ 
อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือทําแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย ๓ 

(4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันของการพิจารณา 
กําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการใน 
เรื่องนั้น ๆ 

เม่ือพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย 3 
ประเภท คือ 

- โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถท้ังทาง 
ด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการได้เอง 

- โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นงานท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องท่ี 
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณ 
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการ ของทางราชการ 

- โครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากหน ่วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารส ่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็น 
โครงการท่ีหน่วยงาน ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ท้ังนี้ รวมถึง 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกํารวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท่ีจําเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล้ว ยังจะต้อง 
วิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ 
ข้อมูลของห้วง เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีจะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ  
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลาดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและนำเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคม 
ท้องถ่ิน และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ ประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีท่ี ผ่านมาโดยประเมินท้ังใน 
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ี  
ผ่านมาแล้ว ให้ท่ีประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ัง 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือก 
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา แผนพัฒนาสามปีก็ได้) ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ใดท่ียังไม่ได้กําหนดไวใ้นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องกําหนดข้ึนใหม่  
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ก็อาจกําหนดข้ึนได้ แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมี ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน ( และนําไปปรับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ) 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทาง 
การพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงล ้วนแล ้วแต ่มีความจําเป ็นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ์ของ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังสิ้น แต่มีความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนมากน้อย แตกต่างกัน ท่ีประชุมตามข้อ 1 จะต้อง 
ร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ ความสําคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า 
แนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการ แตใ่นห้วงระยะเวลาสามปีของ 
แผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี 
ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวม 
คะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเป็น วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี 
Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆซ่ึงองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติ 
ได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี หลังจากจัดลําดับแนวทาง  
การพัฒนาแล้ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ แตใ่นการตัดสินใจ 
เลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป ็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ เพราะใน การจัดลําดับความสําคัญ อาจใช้ 
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ด้ังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่า มีความเป็นไปไดใ้นทาง 
ปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อีกครั้ง 
 
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา 
คัดเลือก วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาในช่วง สามปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ในช่วงสามป ี

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้อง  

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษา รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการในปี แรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปไีด้ต่อไป 
 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามป ี

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบด้วย 
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใีห้สมบูรณ์ต่อไป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุง  
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 
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ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให ้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนารวมท้ังสอดคล้อง 
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
4. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา 

สามปีสาหรับเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว ผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามป ี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณา 

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล 
ท้ัง ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูง 
สุด ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด้วย เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง 
และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย คน ซ่ึงหมายความรวม 
ต้ังแต่ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ ซ่ึงจะมีความ แตกต่างหลากหลาย 
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องนำ ศักยภาพกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ 
รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และถ้าพิจารณาใน 
ความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงจะมีส่วนในการ พัฒนาท้องถ่ินด้วย 
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชใ้นการบริหารจัดการ 
ท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้า 
ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช่วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ การบริหารจัดการเป็น 
สิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและนําไป ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

ระบบติดตามประเมินผล 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงาน 

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจําเป็นต้องทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผล การพัฒนา 
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กําหนด 
องค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ี 
สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 
สอง คน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่ง  



 

-41- 
 

คนทํา หน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
โดยคณะกรรมการ ท้ังหมดให้มีวาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินไว้ ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติด 
ตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของ ทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรการติดตาม  
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีจุดมุ ่งหมายสําคัญของการประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผนยุทธศาสตรไ์ป ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็น 
อย่างไร เพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรไ์ด้ ใน ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผน ยุทธศาสตร ์ 
การพัฒนาในภาพรวมได้จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ พัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัด 
ความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในข้ันต้น เทศบาลตําบลจริมจึงต้องติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ใหไ้ด้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันนามาสู ่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจาก ผลการปฏิบัติ 
จริงท่ีเกิดข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       -42- 
 

บทที่  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก  
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  

ภาคราชการและ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการ โดยการ 
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ ในการทํางานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซ่ือสัตย์สุจริต  การมีจิตสํานึก 
ในการให้บริการประชาชน สําหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  สํานักงาน 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน  เป ็นต ้น 
สําหรับคําว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร ไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ 
ตนเองหรือผู้อ่ืน  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าท่ี" หมายความว่า ปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ท่ี 
อาจทําให้ผู ้อ่ืนเชื่อว่ามี ตําแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่ง 
หรือหน้าท่ี  ท้ังนี้  เพ่ือแสวงหา ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ในส่วนของการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา  85 
(2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต เป็นการกระทํา ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ องค์ประกอบ 
ท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 

1. มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติราชการผู้มีหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการหรือนอกสถาน
ท่ี ราชการก็ได้  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบังคับไวโ้ดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการ นั้นไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติอาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือ 
นอกเวลาราชการก็ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าท่ีราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหน้าท่ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุ 
ว่าผู้ดํารงตําแหน่ง ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใด 

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ีราชการท่ีตน 

ต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ.ได้พิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีรับส่งเงินแต่ได้รับ 
ฝากเงินจากพยาบาล อนามัยผู้มีหน้าท่ีรับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มี 
ลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทาง ราชการเพ่ือนําไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงินไป 
แล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจํา แผนกผู้นั้นมีหน้าท่ีราชการท่ีต้องนําเงินส่งลงบัญชี  เม่ือไม่นําเงินส่งลง 
บัญชีและนําเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริต ต่อหน้าท่ีราชการ 
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2.ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ "ปฏิบัติหน้าท่ี  
ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระทําลงไปแล้ว  
 "ละเว ้นการปฏิบั ติหน ้าท่ีราชการ" หมายความว่า  มีหน ้าท่ีราชการท่ีต ้องปฏิบัติแต ่ผู ้นั้น 
ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น ไม่กระทําการตามหน้าท่ี  การท่ีไม่ปฏิบัติหรือ งดเว้น ไม่กระทําการตามหน้าท่ีนั้น 
จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ราชการก็ต่อเม่ือได้กระทําโดยเป็น การจงใจ ท่ีจะไม่ปฏิบัติการ ตามหน้าท่ี  
โดยปราศจากอํานาจหน้าท่ีจะอ้างได้ตาม กฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่อง ปล่อยปละ  
ละเว ้น ก็ยั งถือไม ไ่ด ้ว ่าเป ็นการละเว ้นการปฏิ บั ติ  หน ้า ท่ี ราชการท่ีจะเป ็นความผิดฐาน ทุจริตต ่อ 
หน้าท่ีราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น เรื่อง ๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติ 
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

3. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
"ผู ้อ่ืน" หมายถึงใครก็ได้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการท่ีราชการผู ้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยมิชอบ 
"ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งท่ีได้รับอันเป็นคุณแก่ผูไ้ด้รับ  ซ่ึงอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน 

ท่ีมิใช่ ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได้" หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมท่ีจะได้รับประโยชนใ์ดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น 

4. โดยมีเจตนาทุจริตการพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่นั้นจะต้
องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทําด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ซ่ึงหากการ 
สอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ 
เม่ือวันท่ี 21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  ซ่ึงควรลงโทษเป็น 
ไล่ออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  
ตาม นัย หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  
รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย์และ ดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระ 
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิ บั ติหรือปฏิ บั ติหน ้า ท่ี ราชการโดยมิชอบ  เพ่ื อให ้ เกิดความเสียหายแก ่ผู ้หนึ่ งผู ใ้ดหรือปฏิ บั ติ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวล กฎหมายอาญา ซ่ึงต้องระวางโทษ 
จําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ หากข้าราชการผูใ้ด 
กระทําผิดวินัยฐานทุจริต ก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุกและ ยึดทรัพย์ ดังนั้น  
ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ  
ให ้สมกับการเป ็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เทศบาลตําบลจริมได้เล็งเห็นความสําคัญ 
ของป ัญ หาการละ เว ้น การปฏิ บั ติ งาน ซ่ึ ง เป ็นป ัญ ห า ท่ี ทํ าให ้ เกิดผลกระทบและความ เสี ยหาย 
ต ่อพ่ีน ้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทําให ้ผลประโยชนไ์ม ่ตกถึงมือ ประชาชนอย่างแท ้จริง 
เทศบาลตําบลจริมมีเจตนารมณ ์ร ่วมกันในการดําเนินงานให ้เกิดความโปร ่งใส เป็นธรรม และสามารถ 
ตรวจสอบได้เพ่ือให ้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให ้เกิดผลตาม เป้าประสงค์เพ่ือ 
ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ความสําเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม  
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ข้ึนอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ บริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  
สามารถบรรลุตามวัต ถุประสงค ใ์นแต ่ละ ข้ันตอนของการดําเนิน งาน   และในทางตรงข ้ามแม้ว่า 
การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความ เป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเง่ือนไข 
อ่ืนใด ในระดับสูงก็ตามแต ่ถ ้าการบริหารจัดการไม ่ดี   การปฏิ บั ติ งาน ตามภารกิจนั้ น ก็ไม ่สามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บ ังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

เทศบาลตําบลจริมได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- หมวด  5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการ 

บริการ ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทํา 
แผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้  
ณ  ท่ีทําการของส่วน ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ท่ี 
เก่ียวข้องเข้าตรวจดูได้ 

- หมวด  6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน 
ภารกิจ ของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรท่ีจะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการ 
บริหารราชการ แผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของ 
ภารกิจ และสถานการณ์อ่ืน ประกอบกัน 

- หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  
ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็
นการท่ัวไป ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น 
มีลักษณะท่ีสามารถ กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ 
ก.พ.ร. เห็นว่าเป ็นระยะเวลาท่ี ล ่าช ้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให ้ส ่วนราชการนั้น 
ต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติ ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว  ให้ส่วนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  
มีหน้าท่ีตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ ประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ ่งยาก  
ซํ้าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน ราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ให้เหมาะสม โดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่อง ใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  
เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชนใ์นการรักษาความม่ันคง ของประเทศ ความม่ันคงทาง 
เศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้กําหนด 
เป็นความลับได้เท่าท่ีจําเป็น 

- หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผล 
ตาม มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ  
ความคุ ้มค ่าในภารกิจ ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. กําหนด  มาตรา 47  
ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชนใ์นการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการ  



 

-45- 
 

ประเมินโดยคํานึงถึงผลการ ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งท่ีปฏิบัติ  ประโยชน์และผล 
สัมฤทธิ์ ท่ีหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้น สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลจริม พ.ศ.2560 

ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ 
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะ 
ต้องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล 

ประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินเทศบาลตําบลจริม พ.ศ.2560 

ข้อ  5 ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ 
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  
โดย จะต้องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล 

ประโยชน์ ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตําบลจรมิ พ.ศ.2560 
ข้อ  3  ข้าราชการของเทศบาลตําบลจริมทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา 

ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชน ตามหลักธรรมา 
ภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 

1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
3) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  ร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับเทศบาลตําบลจริม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตําบลจริม 
 

เทศบาลตําบลจริมในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหน้าท่ีในการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  การดําเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้ 
การพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐาน 
การดําเนินงาน จัดการ บริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  
รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน ขององค์กรปกครอง 
ส่วน ท้องถ่ิน ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้าง จิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตําบลจริม
เทศบาลตําบลจริมจึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตําบลจริมเพ่ือเป็นกรอบ มาตรฐานในการ 
ประพฤติ ปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าท่ีด้วย 
ความเป็นธรรม  ธํารงไว้ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะทําใหไ้ด้รับการยอมรับเชื่อถือและ 
ศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง 

ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความรู้  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทาง  

ราชการเป็นสําคัญ 
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1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง  และมุ่งม่ัน  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด  

ข้อ  2  การมีจิตสํานึกมุ่งบริการและให้คําปรึกษา 

2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และประชาชนอย่างเท่าเทียม  
กันด้วยความเต็มใจ 

2.2 ให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และ  
ครบถ้วน 

ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและ 

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี  มีน้ําใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม  
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี  

ข้อ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข  

ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
6.1  ยึดม่ันในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ  

ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้ 
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลจริม  
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้ 

กําหนด มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึง ได้ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปใช้ยึดถือ ปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนให้ต้ังม่ันอยูใ่นศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  เสียสละ   
และมีความ รับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
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3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ 

ของประชาชน เป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความ 
โปร่งใส ของ หน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการ ท่ีมี 
ประสิทธิภาพและมิติ ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ใน 
ลักษณะของการจัดเตรียมความ พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต ้องการส ่งเสริม ให้          
ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืน ได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  
เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มี ความสําคัญต่อการบริหาร 
จัดการท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ ดําเนินการเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก ฝ่ายรวมท้ังการให้  
การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มีประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้  

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและ 

กระบวนการทํางานอ่ืน ๆจากเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะการใช้ ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐั 
1) มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใสท่ีแสดงให้

เห็นถึงข้ันตอนการ ดําเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วดั แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 

4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมิน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจประเมินตาม 
กฎหมายหรือ เพ่ือกิจการอ่ืน 

5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกใน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความ 
โปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการ 
ปฏิบัติงานท่ีแสดงถึง ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและการ ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการ 
บริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

1. การจัดทําและเผยแพรโ่ครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

2. การจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

3. การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  
 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชนมาตรฐานความโปร่งใส 

ด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนให้เห็น 
ถึงการทําหน้าท่ี โดยความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ โต้แย้งท่ีไม่เป็นธรรมโดยเป็น 
การกําหนด หลักเกณฑ์ และข้ันตอนการให ้บริการการเลือกใช ้ช ่องทางการ ให ้บริการรวมไป ถึง 
การประเมินความ พึงพอใจของประชาชน โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ ให้บริการแก่ 
ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

1. การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไวโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ 
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
6. การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
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ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  
ราชการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข ่าวส ารของ ราชการ  พ .ศ .2 5 4 0  การป ระ เมินการป ระ เมินความสม บู รณ ์ของ ข้ันตอน  และ 
การปฏิบั ติงานของหน ่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ ความสมบูรณ ์ของ ข ้อมูลข่าวสารและข้ันตอน 
การดําเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมีความก้าวหน้าใน ด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐาน 
และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงานท่ีมี 
มาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ และข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการ เปิดเผย 
ให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเป็น  การกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
การ จัดให้มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ การให้ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ 
การติดตาม และประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการ 
ทํางานของ หน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส ด้านการติดตามและประเมินผล  5  
ประการได้แก่ 

1. การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน  

ภายนอก (External Audit) ท่ีเป็นอิสระ 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงาน 
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผย 
และการส่งเสริมสิทธิ การเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบ และช่องทางการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและ การจัดการ 
ความรู ้ของหน ่วยงานซ่ึงเป ็นไปตาม พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 กลไกลการ 
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการปฏิบัติการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบและ 
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวใ้นแผนปฏิบัติการประจําปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงาน เกณฑ์ 
มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

2. มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวใ้นแผนปฏิบัติ 
การประจําปี 
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3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงานโดยพิจารณาจากผลการนํา 
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา หลักเกณฑใ์นการปฏิบัติของหน่วยงาน  
หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน่วยงานได้มี การให้บริการแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์ และข้ันตอนท่ีกําหนด 
ไว โ้ดย ไม ่มี ก าร เลื อกปฏิ บั ติ ซ่ึ ง เป ็น การให ้บ ริ การตามแนวทางและ ระบบ ท่ีหลากหลาย   เช ่น  
การบริการตามลําดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ หน้าท่ีของหน่วยงาน  
เป็นต้น  ท้ังนี้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้ มารับบริการ  

 

วิธีการประเมิน จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์ และข้ันตอนท่ีหน่วยงาน กําหนดไว้ว่ามี หรือไม่มี  
การให้ บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลาย 
ในการให้บริการแก่ประชาชน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ 
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน - หลัง 
 

การท่ีหน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณใหโ้ทษและการจัดทํากิจกรรม 
การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเป็นการกําหนดรูปแบบและ 
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาใหโ้ทษแก่บุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรม
ของหน่วยงานรวมท้ังการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติ หน้าท่ี 
ท้ังนี้เพ่ือเป็นการ ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  
วิธีการประเมินพิจารณาจาก การกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณ  ใหโ้ทษ  และการ 
สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรใน หน่วยงาน  และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  
ให้คุณ/ใหโ้ทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  
เพ่ือให ้มี ติดตามประเมินผลการปฏิ บั ติ งาน ของบุคลากรภายในหน ่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ 
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ข อ งห น ่ว ย ง าน โด ย มี ก า ร กํ าห น ด  ห ลั ก เก ณ ฑ ์แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ท่ี  
สะท ้อนให ้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบั ติงานของหน ่วยงานรวมท้ังมีการกําหนดวิธีการ 
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการ ประเมินให้ 
บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน   
 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  

กําหนดไวโ้ดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นท่ีรับทราบ โดยท่ัวไป 
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วิธีการประเมิน   
  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิ บั ติงานของหน ่วยงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
การจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีพร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
ในการ ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี 

2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีให้เป็นท่ีรับรู้ของบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน 
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลท่ีต้องการ  

 

มาตรการควบคุมการปฏบิัติงาน 
การควบคุม หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไปตามแผนท่ี 

กําหนด ไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู ้ควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึงการบังคับให้ 
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเม่ือมีการศึกษาผลการปฏิบัติ 
งานตามแผนปรากฏ ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อกําหนดท่ีวางไว้  ผู ้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้อง 
ดําเนินการอย่างหนึ่ง จะแกไ้ข ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่ 
บรรลุ วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

 

การควบคมุอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ 
จัดการให้ โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีกําหนดไวใ้นแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) 
และควบคุม ให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้เรียกว่าการควบคุม คุณภาพ (Quality 
Control)  การ ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให โครงการสามารถ 
ผลิตผลงานได้ปริมาณ และคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 

2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว้ และให้เป็นไปตามกําหนดการ 
โครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน 
ควบคุมด้าน ความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) 
การ ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ท้ังนี้เพ่ือให้ 
โครงการเสีย ค่าใช้จ่ายต่ฎาสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุม 
การใช้ จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงาน ในการเป็นปัจจัย 
นําเข้าของ โครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  
การควบคุม กํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว้   

 
สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น   

โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริม ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 
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ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม ความสําคัญ  ความจําเป็น และประโยชน์ของการติดตาม 
และการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ประโยชนใ์นข้อนี้นับว่าเป็น วัตถุประสงค์ 
ท่ีสําคัญ ท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจ 
สําคัญของโครงการ  หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะทําโครงการนี้ 
ไปทําไม  เม่ือเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยประคับประคองใหโ้ครงการ 
บรรลุสิ่งท่ีมุ่งหวัง ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารท่ีดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการ 
โดยการ เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให้ซ่ึงจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ 

3. ลงไปได้มาก  ทํา ให้สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือ 
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

4. ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใ่ช่เป็นการ 
จับผิด เพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญ  เพราะฉะนั้น 
ผู้นิเทศงานและ ผู้ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย แนะนํา  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ก็จะมีมากข้ึน 

5. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุม 
ไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะ ของ 
เหตุการณ์ท่ีเรียกว่า "สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดข้ึน 

6. ทําให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและควบคุมนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการ 
ในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถ่ินทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหา 
การลักลอบ ตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 
7. ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนข้ึน  โดย 
ปกติ โครงการต่าง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คําท่ีค่อนข้างจะเป็น 
นามธรรมสูง เช่น  คําว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซ่ึงทําให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้ 
กระท่ัง ผู ้บริหารมองไม่ เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีถูกต้องได้  เม่ือมีการ 
ติดตาม และควบคุมโครงการ จะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมท้ังมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนข้ึน  
เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและ ทําการควบคุมได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็น 
เครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน  ทําให ้การดําเนินการเป ็นไปตาม 
วัตถุประสงค์  นโยบายท่ีกําหนดไว้การติดตามและการ ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่ 
กันไมไ่ด้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเม่ือมีการติดตามดู ผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมี 
การควบคุม เพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวใหไ้ปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  และ ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงาน 
ใดก็ตามท่ีจะทําหน้าท่ีควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถ ควบคุมอะไรได้ 


