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บทที ่1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 สวนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหาร 
สวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทาในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

1. จัดใหมี และ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูพิการ
7. คุมครอง ดูแล และ บารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปน

และสมควร 

ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 และพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง มีเปาประสงคในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีไดมาใชในการปรับปรุง 
แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซ่ึงบงชี้วากระบวนการวิธีการแผนหรือโครงการนั้นผลเปน
อยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางาน ท้ังกับ 
ตัวหัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําข้ึนไวเพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา
เปนระบบและครบถวน 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซอน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงานของตนวา ยังคงมุงตอจุดสําเร็จ 

ขององคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงานตองให 
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของ การทํางานของ 
แตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด  และเพ่ือใช
มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย  

3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวัง 
อยางชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบางซ่ึงยอมทําให 
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามท่ีหนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด  
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพ่ือให 
หัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหนาท่ีมีจุดวัดความสําเร็จ          
ท่ีแนนอนเดนชัด หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
    1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน 
    2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน 
    3. เปนคูมือในการสอนงาน 
    4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซํ้าซอน 
    5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
    8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได 
    9. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน 
    10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทาใหบริหารงานไดงายข้ึน 
    11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได 
    12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน  
    13. ทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ันได 
    14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
    15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได  
    16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปได 
    17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปได 
    18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 
    19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
    20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 
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ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน 
    1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน 
    2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทางานใหม / หรือตอนท่ีจะยายงานใหม 
    3. ไดทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน 
    4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน 
    6. สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได 
    7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ 
    8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน 
    9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได  
    10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 
    11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน 
    12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย 
    13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
    14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน 
    16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน 
    17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง 
    18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ  
    19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน 
    20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภูมิใจ 
 

ความหมายองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหาร 

สวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน 
ในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 
(ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีองคการบริหารสวนตําบล ท้ังสิ้น 5,334 แหง) 
 

รูปแบบองคการ 
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบาน 

ละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น กรณีท่ี 
เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และ 
ในกรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสามคน 

2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผูบริหาร 
ทองถ่ินโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร  
ทองถ่ิน 
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การบริหาร 
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล  

1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถ่ินเรียกวา นายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรง 
 

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 และ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
    1. พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
    2. มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 
        1. จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
        2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
        3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
        4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        5. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
        7. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
        9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
    3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
        1. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
        2. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
        3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
        4. ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
        5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
        6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
        7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
        8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
        9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
        10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
        11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
        12. การทองเท่ียว 
        13. การผังเมือง 
 

อํานาจหนาท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน  พ.ศ.2542 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
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1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเท่ียว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
13. การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินกิจอ่ืนใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 สวนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 
กําหนดให "องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซ่ึงถือไดวา  
เปนกรอบภาระหนาท่ีหลักขององคการบริหารสวนตําบล เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองทองถ่ิน มาตรา 250 บัญญัติวา "องคกรปกครอง       
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

2.1  ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติ 
 ตําบลสันกลาง  เดิมชื่อ  ตําบลแมคาวโตน  ตอมาไดแยกออกเปน  ๓  ตําบล  คือ  ตําบลทรายขาว  
ตําบลธารทอง  และตําบลสันกลาง  ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี  พ.ศ.๒๔๕๗            
แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๘  หมูบาน  และจัดตั้งเปน  องคการบริหารสวนตําบล  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๓๙  เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก 
เม่ือวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๓๙  ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 

ท่ีตั้ง 
 ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอพาน  
ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  หางจากจังหวัดพะเยา  ประมาณ 
๔๕  กิโลเมตร 
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จํานวนหมูบานท้ังสิ้น  ๑๘  หมูบาน  ประกอบดวย 
 หมูท่ี  ๑  บานปาเหียง   หมูท่ี  ๑๐  บานผาจอ  
 หมูท่ี  ๒  บานแมคาวหลวง  หมูท่ี  ๑๑  บานปาเปา  
 หมูท่ี  ๓  บานถํ้า    หมูท่ี  ๑๒  บานใหมพัฒนา  
 หมูท่ี  ๔  บานปาขา   หมูท่ี  ๑๓  บานรองลึก  
 หมูท่ี  ๕  บานปาตาก   หมูท่ี  ๑๔  บานปาขาดอนชัย  
 หมูท่ี  ๖  บานแมคาวโตน   หมูท่ี  ๑๕  บานแมคาวดวงดี  
 หมูท่ี  ๗  บานสันผักฮ้ี   หมูท่ี  ๑๖  บานสันโคง  
 หมูท่ี  ๘  บานทาทรายมูล   หมูท่ี  ๑๗  บานแมคาวโตนพัฒนา  
 หมูที  ๙  บานหัวฝาย   หมูท่ี  ๑๘  บานเวียงสา  
ภูมิประเทศ 
 สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบเชิงเขา  บางแหงเปนท่ีราบลุม  มีเทือกเขาก้ันเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย  

เปนภูเขาท่ีสูงปานกลางสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ  ๖๐๐ – ๗๘๒  มีอุทยานดอยหลวง  มีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ 

จนไดรับรางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ  และมีปาชุมชนหลายแหง  มีปาพรุ  เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ  ไดแก  
หวยแมหนาด  ลําน้ําแมคาวโตน  สําหรับแหลงน้ําท่ีใชทําการเกษตรท่ีสําคัญ  ในทิศตะวันออกไดรับน้ําจาก
ชลประทานแมลาว  และทางทิศตะวันตกท่ีราบเชิงเขา  สวนมากจะไดรับน้ําจากธรรมชาติ  ลําหวยแมหนาดและ
อางเก็บน้ําหวยผาแดง 
แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1.  หวยตนผึ้ง  อยูท่ี  หมูท่ี  12  บานใหมพัฒนา  
 2.  หวยผาแดง  ไหลผาน  หมูท่ี  3  และหมูท่ี  10  
 3.  บอน้ําพุเย็น  อยูท่ี  หมูท่ี  2  
 4.  หนองถํ้า  หนองผา  อยูท่ี  หมูท่ี  3  

5.  หวยแมหนาด ไหลผานพ้ืนท่ี หมูท่ี 18  หมูท่ี 3 หมูท่ี 10 หมูท่ี 2 หมูท่ี 15 หมูท่ี 9 และ หมูท่ี  14 
 6.  หวยแมปอน  ตนน้ําอยูท่ี  ตําบลปาหุง  ไหลผาน  หมูท่ี  1  และ  หมูท่ี  11  
 7.  ลําน้ําแมคาวโตน  ไหลผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  8  หมูท่ี  5  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17  
 8.  ลําน้ํารองขุน  ไหลผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  7  หมูท่ี  4  หมูท่ี  13  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17  
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
 1.  อางเก็บน้ําพุ  ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น  หมูท่ี  2  
 2.  คลองชลประทาน  โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว  ประกอบดวย  คลองสายใหญซ่ึงรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย  อําเภอแมสรวย  มากักเก็บน้ําท่ีฝายโครงการชลประทานแมลาว  ผานพ้ืนท่ีตําบลธารทอง  
ตําบลทรายขาว  และผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  9  และ  หมูท่ี  7  ตําบลสันกลาง  คลองซอย  4  กระจายน้ําไปพ้ืนท่ี   
หมูท่ี  9  หมูท่ี  14  หมูท่ี  4  หมูท่ี  8  หมูท่ี  5  หมูท่ี  14  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17 
 3.  อางเก็บน้ําหวยผาแดง  ตั้งอยูท่ีพ้ืนท่ี  หมูท่ี  18  
 4.  อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง  ตั้งอยูพ้ืนท่ี  หมูท่ี  12  
อาณาเขตทองท่ีตําบลสันกลาง 
   ทิศเหนือจดเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง 
   ทิศตะวันออกจดเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข 
   ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง  และตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย 
   ทิศใตจดเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  และองคการบริหารสวนตําบลปาหุง 
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เนื้อท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ  77.91  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
48,693.75  ไร 

ประชากร 
จําแนกเปนรายหมูบาน  ไดดังตอไปนี้ 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 ปาเหียง 260 359 365 727 
2 แมคาวหลวง 184 209 202 411 
3 ถํ้า 193 200 201 401 
4 ปาขา 218 298 318 616 
5 ปาตาก 229 299 331 630 
6 แมคาวโตน 271 278 322 600 
7 สันผักฮ้ี 315 335 361 696 
8 ทาทรายมูล 145 187 235 422 
9 หัวฝาย 314 327 333 660 

10 ผาจอ 120 158 173 331 
11 ปาเปา 156 174 209 383 
12 ใหมพัฒนา 186 278 250 528 
13 รองลึก 86 126 123 249 
14 ปาขาดอนชัย 181 280 271 551 
15 แมคาวดวงดี 165 201 204 405 
16 สันโคง 137 183 217 400 
17 แมคาวโตนพัฒนา 132 175 178 353 
18 เวียงสา 84 115 93 208 

รวม 3,376 4,182 4,386 8,568 
*  ขอมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕9  ท่ีมา  สํานักงานทะเบียนอําเภอพาน  กรมการปกครอง   
ความหนาแนนเฉลี่ย  110  คน/ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง  รอยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร  พืชเศรษฐกิจ               
ท่ีสําคัญไดแก  ขาว  ขาวโพด  กระเทียม  หอมแดง  ขิง  เห็ด  ผักสวนครัว  ปลูกลําไย  เลี้ยงปลานิล  สัตวเลี้ยง   
ท่ีทํารายไดไดแก  หมู  ไก  วัว  ควาย 
 นอกจากฤดูทํานา  ประชากรท่ีไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง  และ               
ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแก  ทอผา  หนอไมอัด  แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เชน  กลวยฉาบ            
กลวยเชื่อม 
 ตําบลสันกลาง  มีพ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด  ประมาณ  33,437  ไร  พ้ืนท่ีสวนใหญใชทํานาขาว  ทําไร  
และทําสวนผลไม  ไดแก  ลําไย  แกวมังกร  เปนตน 
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ขอมูลการเกษตร 
 

หมูท่ี หมูบาน 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

พ้ืนท่ี
ท้ังหมด 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร  (ไร)  
ขาว 
นาป 

ขาว 
นาปรัง 

ลําไย แกวมังกร สับปะรด ขาวโพด 

1 ปาเหียง 83 825 346 28 131 20 250 50 
2 แมคาวหลวง 171 1,505 794 57 384 150 100 20 
3 ถํ้า 137 1,405 410 - 175 300 200 320 
4 ปาขา 219 2,760 1,534 1,055 160 7 4 0 
5 ปาตาก 90 856 562 237 57 - 0 0 
6 แมคาวโตน 95 769 493 236 40 - 0 0 
7 สันผักฮ้ี 222 2,290 1,265 971 54 - 0 0 
8 ทาทรายมูล 184 2,270 1,485 729 39 17 0 0 
9 หัวฝาย 235 2,033 984 481 198 250 20 100 

10 ผาจอ 167 1,415 776 - 231 200 100 108 
11 ปาเปา 97 944 621 126 177 20 0 0 
12 ใหมพัฒนา 159 1,395 217 - 158 200 300 520 
13 รองลึก 96 1,376 829 529 18 - 0 0 
14 ปาขาดอนชัย 218 2,678 1,386 1,124 168 - 0 0 
15 แมคาวดวงดี 115 1,034 463 106 235 100 100 30 
16 สันโคง 100 1,034 573 403 58 - 0 0 
17 แมคาวโตนพัฒนา 23 254 75 70 109 - 0 0 
18 เวียงสา 74 753 20 7 166 200 100 260 

รวม 2,256 21,168 8,405 6,159 2,558 1,464 1,174 1,408 
  *  ขอมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2557  ท่ีมา  สํานักงานเกษตรอําเภอพาน   
 

พ้ืนท่ีการเกษตร 21,168 ไร คุณภาพดินทําการเกษตร ดินสวนใหญเปนกรวดทราย หนาดินถูกซะลาง  
พ้ืนท่ีทําการเกษตร เปนท่ีราบสูง ขาดแคลนน้ําท่ีจะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง  
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การรวมกลุมอาชีพ 
 ไดแก  สหกรณ  อบต.สันกลาง , กลุมผูเลี้ยงสัตว , กลุมพัฒนาสตรี , รานคาชุมชน , กลุมออมทรัพย , 
กลุมจักสานภูมิปญญาทองถ่ิน , กลุมไมกวาด  และธนาคารขาว 
 

แหลงเงินทุน 
 1.  ธนาคารพาณิชย  
 2.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
 3.  กองทุนหมูบาน  
 4.  สหกรณการเกษตร  
 

สภาพสังคม  
 การศึกษา 
 1.  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน    3   แหง  
 2.  โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน    1   แหง  
 3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    2   แหง  
 4.  ท่ีอานหนังสือพิมพ  จํานวน  18   แหง  
 สถาบันและองคกรศาสนา  
 1.  วัด    จํานวน  11  แหง  
 2.  สํานักสงฆ   จํานวน    1  แหง  
 ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
 1.  ประเพณีสงกรานต  
 2.  ประเพณีแหเทียนพรรษา  
 3.  ประเพณีทอดกฐิน  ผาปาสามัคคี  
 4.  ประเพณีลอยกระทง  
 5.  ตักบาตรเปงพุทธ  
 6.  ตักบาตรข้ึนปใหม  
 7.  ตักบาตรเทโว  
 8.  ตานกวยสลาก  
 9.  ตานธรรมหลวง  

การสาธารณสุข 
1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน    2    แหง  
2.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน    1    แหง  
     มีขาราชการปฏิบัติงานประจํา   จํานวน    5    คน  
     และลูกจาง     จํานวน    5    คน  

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
   ตูยามตํารวจ    จํานวน      1  แหง  
       มีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติงานประจํา  จํานวน      2  นาย  
   ศูนย  อปพร.    จํานวน      1  แหง  
       มีสมาชิก  อปพร.    จํานวน  150  คน  
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 การทองเท่ียว 
 ตําบลสันกลางมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ดังนี้  
   1.  แหลงทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น  หมูท่ี  2 
   2.  แหลงทองเท่ียวหนองถํ้า  หนองผา  หมูท่ี  3  
   3.  อางเก็บน้ําหวยผาแดง  หมูท่ี  18  
 รายไดเฉล่ียของครัวเรือนตําบลสันกลาง 
   -  รายไดเฉลี่ย  98,790 บาท/ครัวเรือน/ป  (ขอมูล จปฐ.ป  2557)  
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน  และสามรถเชื่อมตอกันระหวางตําบล          
กับอําเภอ  ระหวางตําบลกับจังหวัด  โดยมีถนนสายสําคัญ  ไดแก 
 1.  ถนนพหลโยธิน  หมายเลข  1  สายเชียงราย – กรุงเทพฯ  ผานพ้ืนท่ีหมูท่ี  6  และหมูท่ี  17          
ชวงกิโลเมตรท่ี  788 – 790  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร 
 2.  ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน  ผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  7  และหมูท่ี  9  เชื่อมตําบลทรายขาวและ
ตําบลปาหุง  ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 
 3.  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  สายทาง  1048  สายแมคาวโตน – บานลีซอ  ผานหมูท่ี  6 ,          
หมูท่ี  5 , หมูท่ี  16 , หมูท่ี  4 , หมูท่ี  14 , หมูท่ี  9 , หมูท่ี  15 , หมูท่ี  2 , หมูท่ี  10 , หมูท่ี  3  และ               
หมูท่ี  12  ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร 
 4.  ถนนเลียบคลองชลประทาน  ซอย  4  ผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  6 , หมูท่ี  16 , หมูท่ี  14 , หมูท่ี  4  และ
หมูท่ี  9  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร 
 5.  ถนนลาดยาง  จากหมูท่ี  2  ผานหมูท่ี  1 , หมูท่ี  11 , หมูท่ี  7  เชื่อมตอบานใหมสันผักหละ  
ตําบลเมืองพาน  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
 6.  ถนนลาดยางจากสี่แยกแมคาวโตนเชื่อมตอบานไรออย  ตําบลสันติสุข  
 7.  ถนนสายทาง  อบจ.  จากหมูท่ี  18  เชื่อมตอบานหนองผักจิก  ตําบลทรายขาว  ระยะทาง                  
5  กิโลเมตร 

การโทรคมนาคม 
1.  ตูโทรศัพทสาธารณะ    จํานวน       29  แหง 

 2.  ผูใชโทรศัพทพ้ืนฐาน    จํานวน     500  เลขหมาย  
 3.  ผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี    จํานวน  3,000  เลขหมาย  
 4.  ไปรษณียเอกชน    จํานวน         1  แหง  

การไฟฟา 
 -  จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช   จํานวน       18  หมูบาน  

มวลชนจัดตั้ง 
 1.  ลูกเสือชาวบาน  4  รุน   จํานวน      624  คน  
 2.  ไทยอาสาปองกันชาติ  1  รุน   จํานวน      260  คน  
 3.  กองหนุนเพ่ือความม่ันคง  1  รุน  จํานวน      420  คน  
 4.  อพป.  4  รุน    จํานวน      512  คน  
 5.  อปพร.  2  รุน    จํานวน      200  คน  
 6.  สายตรวจอาสา    จํานวน      200  คน  
 7.  รสทป.  1  รุน    จํานวน      200  คน 
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สวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน..."  

ดังนั้น กรอบภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล จึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริม
อาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และอ่ืน ๆ) ซ่ึงปรากฏ 
อยูในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาท่ีท่ีตองทํา และอาจทํา 

1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(มาตรา 67) 

    (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (3) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
    (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
    (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
    (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ

จําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 และ
เพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 
ตามลําดับ) 

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจทาในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68)
(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
(12) การทองเท่ียว
(13) การผังเมือง

(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2542) 
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บทที ่3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีองคการจะนํามาใชในการบริหาร  

งานบคุคล เพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข้ึนมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
การมอบหมายหนาท่ีและการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีความยุติธรรมและนาเชื่อถือเนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับ
ผลการประเมินไดโดยงายในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีกําหนดไวถือเปนสิ่งทาทายท่ีทําใหเกิดความมุงม่ัน 
ท่ีจะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการ 
ไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบคุคล นับเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองคการเนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีวางไว การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซ่ึงการท่ีองคการจะไดบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ข้ึนมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคการนาไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยท่ัวไปแลว การท่ีจะทําใหการประเมินผล 
การ ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่ง
ข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือท่ีตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการ
ตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑท่ีชัดเจนกอนแลว เม่ือดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองคการไดกําหนดไว 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สานักงาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529 : 53) ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใด 
ระดับหนึ่งซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติ  โดยจะ
มีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย 
หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะท่ี 
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและ  
สอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 
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2. เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือ

อยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 
อยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการ 
ท่ีมีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัย เพ่ือการบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ของกระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐาน  

การปฏิบัติงานข้ึนใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสราง 
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 

2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงม่ันไปสูมาตรฐานผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงาน 
จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการ 
เพ่ิมผลผลิต 

4. ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือท่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงานตามแผน 
งายข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน 

5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานท่ีทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน 

ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน

(Job Description) ประกอบ 
2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น  ไมวา

จะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ีตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 

3. ประชุมผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานในตําแหนง
นั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 

4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของมาตรฐาน
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การปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้ 
1. ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใชเวลา

ปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได 

2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้น ควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด
โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดท้ังเวลา 
และทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยคุณภาพหรือ
ปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ  

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
ทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของ
องคการและขวัญกาลังใจของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม  เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ 
ตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานท่ีผูเก่ียวของทุกฝายสามารถ 
ยอมรับได โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงาน 
ทุกคนสามารถปฏิบัติได ตามท่ีกําหนดไวลักษณะงานท่ีกําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวน 
เปอรเซ็นตหรือหนวยอ่ืนๆ ท่ีสามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนท่ีรับรูและ
เขาใจตรงกันและสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ตองไมเปนการ 
เปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงาน ไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการ 
ท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน 

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลมีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล

กรรมการบรหิารของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและ 
มีพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนางานบริหารภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ  
ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยู เชน 

 สํานักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองชาง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

บริหารงานทองถิ่นบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป ครู ครู

ระดับกลาง ระดับตน ระดับตน ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน คศ.1 ครูผูชวย

จํานวน 1 1 4 ๓ ๖ ๒ ๒ ๔ ๑ ๑
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

โครงสรางอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง

ระดับ
พนักงานจางตามภารกิจ

๕

พนักงานจางทั่วไป

6

                    สํานักงานปลัด อบต.               

- หัวหนาสํานักปลดั (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑)

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (๑)

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (๑)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ( ปก./ชก.) (๑)

- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)  (1)

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1)

- เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) (๑)

- เจาพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.) (1)*

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1)

- พนักงานขับรถยนต (1)

                        กองคลัง

- ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังระดบัตน) (๑)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) (๑)

- นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) (๑)

- นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) (๑)

- เจาพนักงานการเงินและบญัช ี(ปง./ชง.) (๑)

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

กองชาง

- ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชางระดบัตน) 
(๑)

- นายชางโยธา  (อาวุโส) (2)

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

- ผูชวยนายชางโยธา (1)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- นักบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับตน) (๑)

- นักวิชาการศึกษา ( ปก./ชก.) (๑) 

- ครู คศ.1 (1)

- ครู ผูชวย (1)

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (2)

หนวยตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปก./ชก.) (1)

 ปลัด อบต. (1 อัตรา)
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง )

 รองปลัด อบต. (1 อัตรา)
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน )
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หนวยตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ  ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ัง
หลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ 
ในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะ ใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  
ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณ และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซ่ึงรวมถึงเงินยืมและ  
การจายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได  รายจายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และ  
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 



บริหารงานทองถิ่น บริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป
ระดับกลาง ระดับตน ระดับตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน

จํานวน  -  - 1 ๒ ๓ ๑ ๑
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โครงสรางของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

6

ระดับ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

๒

หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑)

งานนโยบายและแผน
---------------------------------------------------
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ( ปก./ชก.) (๑)

งานการเจาหนาท่ี
----------------------------------
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
---------------------------------------------------
-

งานบริหารงานท่ัวไป
------------------------------
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก)(1)
- คนงานท่ัวไป (6)

งานพัฒนาชุมชน
------------------------------------
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)

งานธุรการ
---------------------------------------
- เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) (๑)
- พนักงานขับรถยนต (1)

งานสงเสริมการเกษตร
----------------------------------------------
- เจาพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.) (1)*
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สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
องคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพดีด งานสารสนเทศ งานการเจาหนาท่ี งานการประชุม งานกฎหมาย
และคดี งานประชาสัมพันธ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําป งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห  
งานสงเสริมอาชีพ งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี รวมท้ังกํากับและเรงรัด 
การปฏิบัติราชการของ สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผน 
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการ
ออกเปน 7 งาน คือ 

1. งานธุรการ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานธุรการ  สารบรรณ งานพิมพดีด
งานการประชุม งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสํานักงาน 
งานประชาสัมพันธ  งานสารสนเทศ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

2. งานบริหารท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ การตรวจสอบและควบคุมการรองเรียน
รองทุกข การตรวจกิจการพาณิชยกอนอนุญาตการประกอบกิจการและการจดทะเบียนพาณิชย รวมถึงกิจการ  
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 การดําเนินการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาชุมชนของ 
ศูนยยุติธรรมชุมชน จัดทําโครงการตางๆท่ีอยูในภารกิจและอํานาจหนาท่ี ดําเนินการและประสานงาน สปสช. 
และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

3. งานนโยบายและแผน มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของ
องคการบริหารสวนตําบล งานเก่ียวกับงบประมาณ งานการขอบัญญัติตําบล งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา งานรวบรวมขอมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

4. งานการเจาหนาท่ี  มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ์มาลา งานจัดทําคําสั่งและประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การบรรจุแตงตั้ง โอนยาย การเลื่อนระดับ การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของบุคลากร การปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง การใหบําเหน็จความชอบ และงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟู งานกูภัย และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

6. งานสงเสริมการเกษตร มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา การวิเคราะห
และวิจัยถึงปญหาทางการเกษตร ดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการเกษตร การจัดสอนและอบรมดานวิชาการเกษตร 
การจัดประชุม การควบคุมติดตามประเมินผลดานการเกษตร และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน
งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมอาชีพและแรงงาน งานจัดระเบียบชุมชน งานสิทธิเด็กและ
สตรี งานพัฒนาสตรีและเยาวชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 



บริหารงานทองถิ่น บริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป
ระดับกลาง ระดับตน ระดับตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน

จํานวน  -  - 1 ๑ ๒  - ๒
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-  -

โครงสรางกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ระดับ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (๑ )

        งานการเงินและบัญชี
------------------------------------------------------
- นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)(1)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชก.)(๑)

       งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
--------------------------------------------------
- นักวิชาการพัสด ุ(ปก./ชก.) (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-------------------------------------------------
-  นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) (๑)

       งานธุรการ
--------------------------------------------
- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชก.) (1)



21 
กองคลัง 

กองคลัง มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การตรวจเงิน การหักภาษีเงินไดและนําสงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินไดตาง ๆ การรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดป และขอขยายเวลาเบิกจาย งานจัดทํางบและแสดงฐานะ  
ทางการเงิน งบทรัพยสิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทําบัญชี ทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได 
รายจาย งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได การจัดหาผลประโยชน จากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/
ตรวจสอบบัญชี งานพัสดุ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  
4 งาน คือ 

1. งานธุรการ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานธุรการ  สารบรรณ งานพิมพดีด
งานการประชุม งานประชาสัมพันธ งานสารสนเทศ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

2. งานการเงินและบัญชี มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการเงินการเก็บ
รักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกจายเงินตัดป และขอขยายเวลาเบิกจาย รายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานรวบรวม
สถิติเงินได งานจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน งานทะเบียนคุมรายได งานจัดทําบัญชีทุกประเภท  
งานเบิกจาย การฝากเงิน  การตรวจเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เก็บรักษาฎีกา งานจัดทําเงินเดือนและ 
นําสงเงินเดือน งานเขียนเช็ค จายเช็ค บันทึกการจายเช็ค  งานหักภาษีเงินไดและนําสงภาษี งานตัดโอนเงินเดือน 
งานทะเบียนคุมรายจาย งานทะเบียนคุมเงินคํ้าประกัน งานตรวจใบเสร็จรับเงินและใบนําสง งานทะเบียน 
คุมรายจาย งานจัดทําทะเบียนคุมเงินสะสมและทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดเก็บรายได
และพัฒนารายได งานภาษีอากร คาธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานควบคุม
การคาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได งานแผนท่ีภาษี และงานอ่ืน   ท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานพัสดุ
งานทะเบียนทรัพยสิน งานจัดซ้ือจัดจาง งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือไดรับมอบหมาย 



บริหารงานทองถิ่นบริหารงานทองถิ่นอํานวยการทองถิ่น วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป
ระดับกลาง ระดับตน ระดับตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน

จํานวน  -  - 1 - - ๒ ๑
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โครงสรางกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

๑  -

ระดับ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (๑)

  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 - นายชางโยธา (อส.)(๑)

   งานกอสราง  / งานสํารวจ

 - นายชางโยธา (อส.) (๑)
 - ผูชวยนายชางโยธา (1)

งานธุรการ

 - เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)



23 
กองชาง 

กองชาง มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร 
สะพาน แหลงน้ํา ฯลฯ งานการประมาณการคาใชจายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานกอสราง งานผังเมือง  
งานซอมบํารุงทาง อาคาร สะพาน แหลงน้ํา งานควบคุมการกอสราง งานสาธารณูปโภค จัดทําทะเบียนสิ่งกอสราง
ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย โดยแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ 

1. งานธุรการ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ งานพิมพดีด
งานการประชุม งานประชาสัมพันธ  งานสารสนเทศ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

2. งานกอสราง  มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานกอสราง งานเขียนแบบ
งานสํารวจ งานประมาณการคาใชจาย งานบูรณะและบํารุงรักษา งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
งานขออนุญาตกอสรางและผังเมือง งานบริหารท่ัวไป และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การเขียนแบบ
คัดลอกแบบแปลนสิ่งกอสราง งานสํารวจ งานประมาณการคาใชจาย งานแผนท่ี และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ  
ไดรับมอบหมาย 



บริหารงานทองถิ่นบริหารงานทองถิ่นอํานวยการทองถิ่น วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป ครู ครู

ระดับกลาง ระดับตน ระดับตน ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน คศ.1 ครูผูชวย

จํานวน  -  - 1  - ๑  - - ๑ ๑

24
โครงสรางกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-

พนักงานจางตามภารกิจ

2

ระดับ พนักงานจางทั่วไป

ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน ) (๑)

งานบริหารการศึกษา  

  -  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)

  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และนันทนาการ

 - ครู (2)

- ผูฃวยครูผูดูแลเด็ก (2)



25 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดการศึกษา 
สงเสริมและสนบัสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานสันทนาการ งานการศาสนา 
งานศิลปวัฒนธรรม งานรัฐพิธี งานสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ 

1. งานบริหารการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานขอมูลการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานแผนงาน  
และวิชาการ งานรัฐพิธี งานสันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานเด็กและเยาวชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือไดรับมอบหมาย 

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานการศึกษาปฐมวัย งานศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก งานขอมูลการศึกษา งานแผนงานและวิชาการ งานกีฬาและนันทนาการ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
ไดรับมอบหมาย  
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 

พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น หมายถึง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคม
ทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางพัฒนา ทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือ ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา           
จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

ลักษณะของแผนพัฒนาส่ีป 
“แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด         
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และการจัดทํา 

งบประมาณประจําป 
2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร 

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ  

ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
2.4 เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยมี  

แผนพัฒนาเปนเครื่องมือ 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณรายจาย

ประจาํป 
3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา
4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 



แผนการ

ดําเนินงาน

(ปฏิทิน

การทํางาน)
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การดําเนินงานของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 

   อางอิง :  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
                 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับ แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณทองถิ่น 

         ปจจัยนําเขา
  แผน

 ยุทธศาสตร 

  แผน

 พัฒนาสี่ป 

    งบประมาณ

    รายจาย อปท. 

วิสัยทัศน

พันธกิจ

จุดมุงหมาย

ยุทธศาสาตร

แนวทางการพัฒนา

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
• นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหารราชการ
แผนดิน
• ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด/จังหวัด/อําเภอ
• นโยบายผูบริหาร
ทองถิ่น
• ภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ี
• ปญหาความตองการ
ของประชาชน/แผน
ชุมชน
• ขอมูล

โครงการ

กิจกรรม

หมวด

รายจายตาง ๆ
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Work Flow กระบวนงาน 

การใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ 
กอน – หลังของแตละข้ันตอนในกระบวนงานท่ีจะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางาน  
ท่ีงายข้ึน และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการทํางาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ผูรับผิดชอบ* 
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย) 

ประชาคม 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนาสํานักปลัด/ปลัดฯ/จนท.
สํานักงานปลัดฯ/คกก.จัดทําแผน/ 
คกก.สนับสนุนแผนฯ 

รวบรวมขอมูล/ปญหา/ความตองการ
จากประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทํา 

ประชาคมระดับตําบล 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนาสํานักปลัด/ปลัดฯ/ 
คกก.จัดทําแผน/คกก.สนับสนุนแผนฯ 

จัดทํารางแผนฯ 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนาสํานักปลัด/ปลัดฯ/ 
คกก./จนท.สํานักงานปลัดฯ 

ประชุม คกก.จัดทําแผน/ 
คกก.สนนับสนุนแผนฯ 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนาสํานักปลัด/ปลัดฯ/   
จนท.สํานักงานปลัดฯ/คกก.จัดทําแผน/ 
คกก.สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ 

จนท.วิเคราะหฯ/หัวหนาสํานักปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ 

ประกาศใช 

ผูบริหารทองถ่ิน 

ความหมายสัญลักษณ 

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาส่ีป 

1. ประชาคมหมูบาน

2. รวบรวมนําขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากการประชาคมหมูบานเพ่ือประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. และคณะกรรมการพัฒนา อบต.

3. ประชาคมระดับตําบล

4. เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ

5. ประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป

6. รายงานอําเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ

7. ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาตําบล

8. ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ

9. เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ

10. นายอําเภออนุมัติ

11. นายกองคการบริหารสวนตําบลลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ

12. ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ
- จัดทําเอง 

- สนับสนุนงบประมาณ 

13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ
- ตรวจสอบงบประมาณ 

- เสนอโครงการ 



คูมือแผนการปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย
เหตุ 

สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน/
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

1.1 ผูบริหารทองถ่ินแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
1.2 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 1 
ขอ 7 และ ขอ 9 

ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการ 
ชุดเดิมหมดวาระแลว ซึ่ง 
คณะกรรมการแตละชุดมีวาระ 
อยูในตําแหนงคราวละสองป 
-ภายในเดือนพฤศจิกายน 

2 การเตรียมการจัดประชุมประชาคม 2.1 คณะกรรมการพัฒนาแผนทองถ่ินรวมกับสวนราชการ 
ผูนําชุมชนทุกหมูบาน กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีจัดเวที 
ประชาคม รูปแบบ การจัดเวทีประชาคมและระเบียบ 
วาระ/ลําดับการนําเสนอ 
2.2 ประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือนํา 
แผนงาน/โครงการ เขารวมบูรณาการ 
2.3 แจงอําเภอ/สวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือเขารวม 
กระบวนการ 
2.4 เชิญผูแทนครอบครัวเขารวมการเวทีประชาคม 
ตองไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือนท้ังหมด 

- หนังสือเชิญอําเภอ/สวนราชการ          
ท่ีเก่ียวของเขารวมบูรณาการ 
- แบบนําเสนอแผนงาน/โครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 1  
ขอ 10 (1) 

-ดํานินการภายในเดือน 
กุมภาพันธ 
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมาย
เหตุ 

สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

3 การประชุมประชาคมระดับหมูบาน 3.1 ผูมารวมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2 สวนราชการท่ีเก่ียวของ/ผูนําชุมชน/ประชาชน/ 
คณะกรรมการหมูบานนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือ 
บรรจุลงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.3 จัดหมวดหมูขอมูล แผนงาน/โครงการ 
3.4 วิเคราะหขอมูลจัดลําดับความสําคัญ 
3.5 เสนอแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนาหมูบาน 
3.6 ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบ้ืองตนและ   
ลงมติโดยการยกมือ 
3.7 บันทึกผลการประชุมประชาคม 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 3  
ขอ 17 (1) 
- สมุดลงช่ือเขารวมประชุมฯ 
- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ทุกหมูบาน ท้ัง 18 หมูบาน 
- ภาพถาย 
- แบบประเมิน 

- ดําเนินการระหวางเดือน 
กุมภาพันธ - มีนาคม 
- ออกประชาคมท้ัง           
18 หมูบาน วันละ 2 หมูบาน 
รวม 9 วัน 

4 การรวบรวมนําขอมูลปญหา/       
ความตองการ/โครงการจากการ
ประชาคมหมูบาน 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของ รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวม 
ขอมูลของท้ัง 18 หมูบาน 
4.2 จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนจากการ 
ประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือดําเนินการตอไป 

- แบบเสนอแผนงาน/โครงการแตละ 
หมูบาน ท้ัง 18 หมูบาน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 3  
ขอ 17 (2) 
- บันทึกรายงานการประชุม 

- ดํานินการทันทีท่ีประชาคม 
ระดับหมูบานเรียบรอยแลวท้ัง 
18 หมูบาน ภายในเดือน 
มีนาคม 

5 ประชาคมระดับตําบล 5.1 รวบรวมปญหา/ความตองการ และรวบรวมขอมูล
แผนงาน/โครงการ ของท้ัง 18 หมูบาน ท่ีจัดลําดับ จัด
ความสําคัญ  

- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับหมูบาน 
- สรุปประเด็นปญหา/ความตองการท้ัง 
18 หมูบาน 

- ดําเนินการทันทีหลังจากรวบ 
รวบขอมูลการประชาคม 
ระดับหมูบานท้ัง 18 หมูบาน 
ภายในเดือน เมษายน 
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ 
สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

5 ประชาคมระดับตําบล 5.2 เสนอความตองการเรงดวนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมทุกประเด็นปญหา
ตามลําดับ 
5.3 สรุปประเด็นปญหาท้ังหมดเพ่ือพิจารณาจัดลําดับและ 
ลงมติโดยการยกมือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 3 ขอ 17 (2) 
-สมุดลงช่ือเขารวมประชุมประชาคม 
ระดับตําบล 
-บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับตําบล 
-ภาพถาย 

6 จัดทํารางแผนพัฒนาฯ 6.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประสานกับประชาคม 
หมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของ 
ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ี 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดจัดทําแผนดําเนินงานและ 
จัดทําราง 
6.3 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการ
ของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 

- บันทึกรายงานการประชุมประชาคม 
ระดับหมูบาน/ระดับตําบล 
- สรุปประเด็นปญหา/ความตองการ 
เพ่ือจัดลาดับความสําคัญ 
- จัดแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล 
- ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก 
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 1 ขอ 10 (2) 
และ ขอ 11 

- ดําเนินการทันทีหลังจาก 
ประชาคมระดับหมูบาน/ 
ระดับตําบลเสร็จสิ้นแลว  
ภายในเดือนพฤษภาคม 
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ 
สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน/
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7.1 เชิญคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ินเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินให
ตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล 
7.2 สรุปประเด็นปญหาความตองการจากรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ินเพ่ือนําเขาระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณา 
เห็นชอบตอไป 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงช่ือผูเขาประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 1 ขอ 12 
- บันทึกรายงานการประชุม 
- ภาพถาย 

- ดําเนินการทันทีหลังจากจัดทํา 
รางแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
ภายในเดือนพฤษภาคม 

8 สภาพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

8.1 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเสนอรางแผนพัฒนาสี่ป 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ 
8.2 สภาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินของแตละ 
ยุทธศาสตร 
8.3 สภาทองถ่ินลงมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินโดย 
การยกมือ 
8.4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

- หนังสือเชิญประชุม 
- รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- สมุดลงช่ือผูเขาประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 3 ขอ 17 (4) 
- บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
- ภาพถาย 

- ดําเนินการทันทีหลังจากจัดทํา 
รางแผนพัฒนาทองถ่ินและ 
ประชุมคณะกรรมการฯ  
เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
ภายในเดือนมิถุนายน 

9 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน .1 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
9.2 นําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน 
ผูนําชุมชนหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนในทองถ่ิน 
ทราบโดยท่ัวกันภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชและ 
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

- ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัต ิ
รางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามป 
- รายงานใหผูกากับดูแลในระดับอําเภอ 
ทราบ 

- ดําเนินการทันทีเมื่อดําเนินการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เรียบรอยแลว ภายในเดือน 
มิถุนายน 
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ 
สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

9 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 9.3 อปท. ใชแผนพัฒนาสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ัง 
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป 
9.4 ประสานแผนพัฒนาสี่ปท่ีเกินศักยภาพเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการระดับอําเภอเพ่ือพิจารณาประสานหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของตอไป 
9.5 จัดเก็บไวใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน 
9.6 จัดสงใหอําเภอ/จังหวัด เพ่ือเปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
9.8 จัดสงใหองคกรเอกชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทาแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 3 ขอ 17 (4) 
และ หมวด 5 ขอ 24,25 

10 จัดทําแผนการดําเนินงาน 10.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท. หนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ อปท. 
10.2 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 
10.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน 
แผนดําเนินงาน 
10.4 ปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไว 
อยางนอยสามสิบวัน 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ขอบัญญัติตําบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 5 ขอ 26 

- ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 
เดือนธันวาคมของปงบประมาณ 
น้ันหรือภายในสามสิบวันนับแต 
วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ 
หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการ 
จากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการ
ในพ้ืนท่ี อปท.ใน ปงบประมาณ
น้ัน 
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบริการ 
สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 11.1 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
11.2 คณะกรรมการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
11.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
11.5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน          
สิบหาวันอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ        
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
11.6 ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ขอบัญญัติตําบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และและ          
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 6          
ขอ28,29,30 และ ขอ 31 
- ผูบริหารประกาศการติดตามแผนและ 
ประเมินผลแผนฯ  ใหประชาชนทราบ 

- ดําเนินการทันทีหลังจากจัดทํา 
แผนการดําเนินงานแลวเสร็จ  
ภายในเดือนสามสิบวันนับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

Strategy  Map 

“สันกลางวิถีธรรม  วิถีไทย  วิถีพอเพียง” วิสัยทัศน

พันธกิจ
จัดการศึกษาใหทั่วถึง  
พัฒนาดานการศึกษาใหได
เหนือกวาเกณฑมาตรฐาน 

พัฒนาดานสวัสดิการชุมชน 
สงเสริมคุณภาพชีวิตให
ประชาชนอยูดีมีสุขและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

พัฒนาส่ิงแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคง
สภาพ ปลอดมลพิษ และสรางระบบบริหาร
จัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริม
อาชีพ และการทองเที่ยว ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมอนุรักษ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู 

พัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐาน
และตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ในเขต อบต.   

พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการ
องคกรทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพโดยมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

1. ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
ทุกดาน และ 
เพิ่มชองทางการรับรู
ขอมูลขาวสารความรู
ใหทันตอสถานการณ
โลกโลกาภิวัตน                         
ที่มีการเปล่ียนแปล 
งอยูตลอดเวลา

2. ศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น
ไดรับการบํารุงรักษา 
3. ประชาชนไดรับ
การสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมตามหลัก
ศาสนา

4. ประชาชน
มีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
โรคติดตอลดลง 

5. ประชาชน
มีอาชีพ 
มีรายได 

6. แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศน ที่สวยงาม 
นาอยู 
7. มีการกําจัด
ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
และน้ําเสียไดอยาง           
ถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

8. มีโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดมาตรฐาน ทั่วถึง
ครอบคลุมพื้นที่     
9. มีการจัดน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ         
เพื่อการเกษตรไดทั่วถึง 
เพียงพอ 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1           
การพัฒนาดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
เศรษฐกิจ การเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

10. การบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลมีการบริหาร
จัดการที่ดี 
11. ราษฎรมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นสรางกระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอการสรางชุมชน
เขมแข็งสงเสริมดานการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการศึกษา 

สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ท้ังในระบบ นอกระบบ    

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหมีคุณภาพและตามเกณฑ

มาตรฐาน 

สงเสริมสนับสนุน

การศึกษาเรียนรู   

ตามความสนใจและ

ความจําเปนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต      

สงเสริมและพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน           
ในทองถิ่น ตลอดจนให
ความสําคัญกับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กใหมีคุณภาพ 
ในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับ 
เขาสูประชาคมอาเซียน 

พัฒนาองคความรู
บุคลากรทางการศึกษา ผู
สอภาษาตางประเทศและ
ความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบาน พรอมไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

สนับสนุนการเรียนรูคู
คุณธรรม รวมกับสถาบันทาง
ศาสนา รวมท้ังสงเสริม
การศึกษาท่ีคํานึงถึง ภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม
ทางดานภาษา  
และการแตงกายลานนา 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือสรางสรรค ส่ือปลอดภัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพ่ือ
เปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางเปนสุข 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

สงเสริมและ
สนับสนุนงาน 
ดานสวัสดิการ
สังคม การ
สังคม
สงเคราะห 
การคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คน
พิการและ
ผูดอยโอกาส 

สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน งานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  
งานดานการรักษาความ
สงบเรียบรอย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนการใหความสําคัญ
กับระบบเดือนภัยท่ีเกิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ 
ในทองถิ่น 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนรู 
อนุรักษและเผยแพร
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี สังคม 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
และคานิยมลานนา 
ของตําบลสันกลาง 

สงเสริม สนับสนุน
การสรางงาน 
สรางอาชีพ และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
สนับสนุนให
ประชาชนนอมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปนวิถีชีวิต เพ่ือ
สรางภูมิคุมกัน
ของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

สงเสริม 
สนับสนุน 
การ
ทะนุบํารุง
ศาสนา และ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

สงเสริม
สนับสนุน 
ดานการกีฬา
และ
นันทนาการ
การสราง
สวนสาธารณ

ะ สวน
สุขภาพ 
และสถานท่ี
พักผอน
หยอนใจ 

สงเสริม
สนับสนุน 
การดูแล
สุขภาพ
อนามัย 
และชวยเหลือ
ผูปวยในชุมชน 

สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการ
สาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  
การรักษาพยาบาล 
การแพทยทางเลือก 
ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือ
บริการประชาชน 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปองกัน การฟนฟู 
ควบคุมโรคติดตอ
ใหมีคุณภาพ
ครอบคลุมโดย
การ  มีสวนรวม
ทุกภาคีเครือขาย 

๓๗ 



 

 

 

 

 

 

การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตร 

สงเสริมสนับสนุน 
การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษธรรมชาต ิ
เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

พัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหเปนระบบและมี
คุณภาพ และสราง
เครือขายการ
ทองเท่ียวในชุมชน
ตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ี 

สงเสริมและสนับสนุน 
ใหเกษตรกรทําการ 
เกษตรอินทรีย           
เกษตรปลอดสารพิษ        
การปลูกพืชเศรษฐกิจ      
สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางท่ัวถึง
และถูกหลักวิธี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาแหลงนํ้า          
ระบบบริหารจัดการนํ้า 
และสรางเครือขาย      
ในการบริหารจัดการนํ้า
อยางเปนระบบ  
เพ่ือการเกษตรท่ี
เหมาะสม 

สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาความรู 
ทางวิชาการ วัสดุ 
อุปกรณ ในการผลิต 
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ 
และยาปราบศัตรูพืช 
จากสมุนไพร เพ่ือใช 
ในการเกษตร 

สงเสรมิการรวมกลุมเกษตรกรและ
ความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจน
การเพ่ิมมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือ
รองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมสนับสนุนใหมี
ระบบการกําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร 

ดูแลรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สรางจิตสํานึกโดยประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
ฝายตนนํ้า (Check  Dam)  
เพ่ือชะลอการไหลของนํ้า
และตะกอน  เสริมความ
สมบูรณของปา 

๓๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  ใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน 

สนับสนุนการปรับปรุง  และกอสรางถนน 
ทางระบายนํ้า  สะพาน  และโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจําเปน 

สงเสริมการพัฒนา  และดูแลรักษาแหลงนํ้า
ธรรมชาติ  แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให
มีนํ้าเพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค
บริโภค 

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

สงเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

เสริมสรางความ
ปรองดอง
สมานฉันท บน
พ้ืนฐานของ
ความถูกตอง 
ยุติธรรมและ
การยอมรับของ
ทุกภาคสวน 

พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน
การคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย
และประชาชนมีสวนรวม ตลอดจน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต คอรรัปชั่น ท้ังน้ีเพ่ือการแกไข
ปญหาของประชาชนและ การใหการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ

พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช อาคาร สถานท่ี 
และเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาระบบจัดหา
รายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

พัฒนา สนับสนุน 
ตลอดจนการรบริหาร
จัดการภารกิจถายโอน
ใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เสริมสรางระบบดาน
การประสานเครือขาย
ในการพัฒนาทองถ่ิน
ใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและการ
บูรณการรวมกัน 

สงเสริม สนับสนุนให 
มีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายใน
ตําบล และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

๓๙ 
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แนวทางการดําเนินงาน 

จากแผนผัง/ข้ันตอนการจัดทําแผนสี่ป หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินการ 
ตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป หวงป พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ผาน 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุมัติ 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของ 
ทองถ่ิน รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประชาคม
ทองถ่ิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปในครั้งแรกใหเวที 
การประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการ 
จัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา  

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดั้งนั้น ในข้ันตอนนี้จะตองมีการดําเนินการ
ดังนี้ 

    (1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
    (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ 

ชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 
    (3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรลุลงในแผนพัฒนาสี่ปได 

อยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสี่ป ในชวงถัดไปดวย 
    (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันของการพิจารณา 

กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน 

เรื่องนั้น ๆ 
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เม่ือพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย 

สามประเภท คือ 
    - โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางดาน 

กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานกายบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
    - โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดาเนินการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองท่ีไมสามารถหรือไมประสงค  
จะดาเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการ 
ของทางราชการ 

- โครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงาน 
ดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
ท่ีจําเปนตอการจัดทาแผนพัฒนาสี่ป ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว ยังจะตองวิเคราะห 
วายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของ  
หวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรมไดอยางถูกตอง 

2. การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลาดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสี่ป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมานําเสนอท่ีประชุม
ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินผล 
การพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ใหท่ีประชุมตามขอ 1 รวมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการ ของประชาคม/ 
ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา  
แผนพัฒนาสี่ปก็ได) 

    ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาแตมีความ 
จําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมี 
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และนําไปปรับแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 
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3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา

ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญจําเปนเรงดวนมากนอย 
แตกตางกัน ท่ีประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ 
ความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดาเนินการ 
แตในหวงระยะเวลาสี่ปของแผนพัฒนาสี่ปนั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 

    วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพ่ือนามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเปน 
วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสี่ป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้น

มาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับ
ความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดั้งนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคอีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป โดยนํา
วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป 

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับ 

แนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
ในปแรกของแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาส่ีป 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวย

คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสี่ปและ 
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปใหสมบูรณตอไป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสี่ปท่ีปรับปรุงแลว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป 
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหา   
ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา

ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสี่ปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให 
ความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปตอไป 

ประโยชนของแผนพัฒนาส่ีป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณา 

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล 
ท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย 
เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมท้ัง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
คน ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  ซ่ึงจะมี

ความแตกตาง หลากหลายท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพ
กําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซ่ึงจะมีสวนในการ  
พัฒนาทองถ่ินดวย 

วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ และพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษาและนําไป 
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

ระบบติดตามประเมินผล 
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)              
พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึง
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการ
บริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไว ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารเสนอผลการ
ติดตามอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาส่ีป 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตร 

ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรได  
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได  ดังนั้น 
การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ  
พัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดวามสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด 
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน องคการบริหารสวน 
ตําบลสันกลาง จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันนามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือน 
จากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
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