
บทที่ 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ ส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะ น ามาใช้ในการบริหารงาน  
บุคคล เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
ใช้ ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การ ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ ก าหนดไว้ การ
มอบหมายหน้าที่  และการสั่งการสามารถ ท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผล
การประเมินได้โดยงานใน ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ ท าให้เกิดความมุ่งมั่น
ที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการ  ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและการพัฒนา  ศักยภาพ เพื่อ น าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
องค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพื่อคุณภาพ ของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ ส าคัญ ยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วน ท า ให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ 
นับตั้งแต่การสรรหา บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงา น 
ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มี  คุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ ส าคัญคือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง
ผลที่ได้จาการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์ก ารน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไป
แล้ว การที่จะ ท าให้การประเมินผลการ  ปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การ
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมา ใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การ  ต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงา นไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อ ด าเนินการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้
ก าหนดไว้ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า  เป็น
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ท าได้ การ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น  
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกร อบในการ
พิจารณา  ก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือ
พฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภทอาจ ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ ลักษณะของงานประเภท นั้นๆ 
 
 



วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง  

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  
2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น  เครื่องมือ

อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การ  
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การ  บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตาม ก าหนดเวลานัดหมาย มีการ ท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการ ก าหนดมาตรฐานการ  
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ  
ปฏิบัติงานได้อย่ างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ ท าได้กับท่ีควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้  
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่ง ท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐา น 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความ ส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม  
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ  
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้อง ก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุง
งาน และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการเพ่ิม ผลผลิต  
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมาย อ านาจหน้าที่และส่งผ่าน ค าสั่งได้ง่ายข้ึน ช่วยให้สามารถ ด าเนินงานตามแผน
ง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น  
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานกา รปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานทีท่ าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดี ขึ้น 
 
ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1. เลือกงานหลักของแต่ละ ต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ  
งาน (Job Description) ประกอบด้วย  

2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อ ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจาก ต าแหน่งนั้น ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อ ก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย  
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
 
 
 



  3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน  
ต าแหน่งนั้นๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน  
  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่  
ก าหนดไว้  
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และ ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี ้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเว ลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้  เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถ ก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ  
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้ 
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วน
ใหญ่ มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร  
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบาง ต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วย  คุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ  
  ดังนั้น การ ก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของ  องค์การและขวัญ ก าลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การ ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับ ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐ านที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายสามารถยอมรับได้  โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็น
ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ  ปฏิบัติได้ตามที่ ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถ
วัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่นๆ ที่ส ามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่
ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้าย  มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงาน  ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมี
สาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 
 
โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วน ต าบลมีสภา ต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ ก าหนดนโยบายและ ก ากับดูแล  
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้ อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วน ต าบล
และมี พนักงานประ จ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่ จ าเป็นตาม
ภาระหน้าที่ของอ งค์การบริหารส่วน ต าบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบอยู่ เช่น  

- ส านักงานปลัด   - กองช่าง 
- กองคลัง   - ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



โครงสร้างส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ส านักงานปลัด  
  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด ท าแผนพัฒนา ต าบล การจัด ท าร่างข้อบัญญัติและ  
ข้อบังคับ ต าบล การประชุมสภา การจัด ท าระเบีย นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม  ข้อ
พิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ ค าปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบ ริหารส่วน
ต าบลทั้งหมด การด าเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้ง ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วน ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้องโดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น 7 งาน คือ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานสารบรรณ  
   - งานตรวจสอบภายใน  
   - งานบริหารงานบุคคล  
   - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  
   - งานประชาสัมพันธ์  
   - งานอาคารสถานที่ 
   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
   - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี  
   - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ  
   - รายงานการประชุมสภา อบต.  



   - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต.  
   - รายงานประชุมพลังมวลชนอื่นๆ  
   - งานอ านวยการและประสานราชการ  
   - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต.  
   - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  
   - งานข้อมูลการเลือกตั้ง  
   - งานชุมชนสัมพันธ์  
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.  
   - งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา  
   - งานวิชาการ  
   - งานงบประมาณ  
   - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
   - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร  
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
   - งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  
   - งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล  
   - งานประสานโครงการฝึกอบรม  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานกฎหมายและคดี  
   - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
   - งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง  
   - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์  
   - งานระเบียบการคลัง  
   - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   - งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน  
   - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานอ านวยการ  
   - งานปูองกันสาธารณภัย  
   - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย  
   - งานกู้ภัย 
 
 



 1.5 งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ  
   - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต.  
   - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.  
   - งานเลือกตั้งเก่ียวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานการวางแผนอัตราก าลังคน  
   - งานการสรรหาบุคลากร  
   - งานการเลื่อนต าแหน่ง/แต่งตั้ง  
   - งานการพัฒนาบุคลากร  
   - งานระบบสวัสดิการ  
   - งานระบบจริยธรรมและวินัย 
 1.7 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานสวัสดิการสังคม  
   - งานสังคมสงเคราะห์  
   - งานพัฒนาชุมชน  
   - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  
   - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  
   - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  
   - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. กองคลัง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ  
หักภาษีเงินได้และ น าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือ  
ประจ าวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัด ท างบและแสดงฐานะการเงิน งบ
ทรัพย์สิน  หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัด ท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -  รายจ่าย งาน
จัดเก็บรายได้และ  พัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่ อสร้างและทรัพย์สิน งานจัด ท า/ตรวจสอบ
บัญชีและการรับเงินใน  กิจการประปาองค์การบริหารส่วน ต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น  3 งาน ประกอบด้วย 
 2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
   - งานเก็บรักษาเงิน  
   - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปี  
   - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน  
   - งานการบัญชี  
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  
   - งานงบการเงนิและงบทดลอง  
   - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  
   - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อ่ืนๆ  
   - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน  
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
   - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า  
   - งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
   - งานการน าส่งเงินรายได้  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
   - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม  และการ
บ ารุงรักษา)  
   - งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ  
   - งานการเก็บเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับพัสดุ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. กองช่าง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ส ารวจออกแบบการจัด ท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ  
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตาม ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งาน  แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมป ระวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีการ
แบ่งงานหลักภายในประกอบด้วย 
 3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานก่อสร้างและบูรณาการ  
   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ  
   - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ  
   - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
   - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
   - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ  
   - งานธุรการประจ ากองช่าง  
   - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
   - งานจัดท าบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  
   - งานวิศวกรรม  
   - งานประเมินราคา  
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
   - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  
   - งานออกแบบ 
  3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานไฟฟูาส่องสว่าง 



   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
   - งานระบายน้ า 
   - งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
  3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
   - งานส ารวจและแผนที่  
   - งานวางผังพัฒนาเมือง  
   - งานควบคุมทางผังเมือง  
   - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  
   - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา 
การ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริม
การวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึ กษาเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา ก าหนด
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่
เกี่ยวข้อง และ แบ่งงานหลักภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ คือ 
 4.1 งานบริหารงานการศึกษา  
   - งานบริหารวิชาการ  
   - งานนิเทศการศึกษา  
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด  
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
   - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
   - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น  
   - งานสันทนาการ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาโดย ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล  3 ปี เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้ องน าข้อมูลที่ได้จาก
การจัดประชุมประชาคมหมู่ บ้าน ประชาคมต าบล  ปัญหาความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด /
อ าเภอ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11 นโยบายของผู้ บริหารท้ องถิ่น เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารสวนต าบล ส าโรงได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา
ต าบล 3 ปี เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล ส าโรง และเป็นเครื่องมือของผู้ บริหารในการวางกรอบการท างาน
การพัฒนาต าบลต่อไป 
 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2.4 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 
 
3. แผนพัฒนาสามป ีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี ้
  3.1 เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.2 เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 3.3 เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
 3.4 เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 
 



สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Work Flow กระบวนงาน 
  การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการท า งาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน  - 
หลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท า งานที่ง่ายข้ึน
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

1. ประชาคมหมู่บ้าน 
 

2. รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.ประชาคมระดับต าบล 

 
4. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

 
5. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 
6. รายงานอ าเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ 

 
7. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 

 
8. ฝุายบริหาร และเจา้หนา้ที่งบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

 
9. เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

 
10. นายอ าเภออนุมัติ 

 
11. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

 
12. ฝุายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

- จัดท าเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 
13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ 

- ตรวจสอบงบประมาณ 
- เสนอโครงการ 

 
  จากแผนผัง /ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี  หลังจากท่ีได้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่ การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
 



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้ าพบผู้ บริหารท้ องถิ่น  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็ นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 
2550 ผ่านปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ินอนุมัต ิ
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ งโครงการที่ได้ รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด /อ าเภอและนโยบายของผู้ บริหารท้ องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น  จัดการประชุมรวมระหว่ างคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่ วนราชการที่เก่ียวข้ อง เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในครั้ง
แรกให้ เวทีการประชุมรวมกันดังกล่ าว คัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาแนวทางท่ีสมควรน ามาใช้ เป็นแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
  3. เมื่อไดแ้นวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้ าง
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้ เป็นกรอบใน
การพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 (2) ให้พิจารณาน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
สามป ี
 (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปี ได้
อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้ องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
 - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามารว่มด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการใน
เรื่องนั้น 
 
 
 



  เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสาม
ประเภท คือ 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้ง
ทางดา้นก าลังเงินก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางดา้นกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็ นงานที่อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นท่ีไม่
สามารถหรือไม่ ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็ นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
 - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่ วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่ วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอื่นๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการ
ที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหนา้ที่จัดบริการสาธารณะดังกล่ าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็ นพิเศษต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นขอ้มูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/
กิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
 2. การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก  คือ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่ านมา, 
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา , การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  และการตัดสินใจเลือก
แนวทางพัฒนาในห้วงสามปี  โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่ านมาและ
น าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
 2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้ องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์ การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
 ในกรณีที่เห็นว่ ามียุทธศาสตร์ การพัฒนาใดที่ยังไม่ ได้ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แต่มีความจ าเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องก าหนดขึ้น  ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้ องแสดงให้ เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
 
 



 2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นใน
การด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แตม่ีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องรวมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดล าดับ
ความส าคัญดังกล่ าวไม่ ได้หมายความว่ าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้ รับการพิจารณาแล้ ว ว่าต้อง
ด าเนินการแตใ่นห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญ
ที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแตล่ะแหง่สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ ว ที่ประชุมจะต้ องตัดสินใจว่ าจะน าแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ  เพราะ
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้ การตัดสินใจของแต่ ละบุคคลเป็ นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดออ่น โอกาส และอุปสรรคอีกครั้ง 
 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา  มาจัดท าเป็ นวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์  การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเปน็วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้ องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้ วย
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปี และ
รับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่นน ารางแผนพัฒนาสามปี ที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นรวมกับประชาคมท้ องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนารวมทั้งสอดคล้ อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่ วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา
ความตอ้งการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่ างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปีส าหรับ
องคก์ารบริหารสวนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปีตอสภาองค์การบริหารสวนต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบกอ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 
ประโยชน์ของแผนพัฒนา 3 ปี 
  การจัดท าแผนสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะชวยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่ างแนวทางการด าเนินงานต่ างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่ อกัน  เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ ทรัพยากรการบริหารของท้ องถิ่นอย่ างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และแหล่ งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ซ่ึง
จะมีความแตกตางหลักหลายทั้งด้ านความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่ างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้ องถิ่นซึ่งจะมี
ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครือ่งมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้า
ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่ วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้ างต้นให้ เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่ างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็ นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไป
ปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง 
 
ระบบติดตามประเมินผล 
  เนื่องด้ วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็ นหน้าที่ท่ีส าคัญอย่ างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองสวนท้ องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระเบียบได้ ก าหนด
องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้ องถิ่นท่ีประชาคมท้ องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทน



หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่ง
คนท าหน้ าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอี กหนึ่งคนท าหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดย
คณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้ับการคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่ อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
  จุดมุง่หมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ นั้น คือ การประเมินว่ ามีการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอยา่งแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอยา่งไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น
การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ ละแนว
ทางการพฒันาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การ
บริหารสวนต าบลส าโรง จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ไดข้้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่
ไมบ่ิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


